Projekt „Společná adresa – Praha 13“:
zkušenosti městské části s integrací cizinců
Mezinárodní konference
Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
ve školách: aktéři změn

22. 5. 2019 Goethe - Institut

Anotace
„Na úrovni městské části se integraci cizinců,
a tedy i podpoře dětí a žáků s OMJ ve školách,
věnujeme posledních deset let.
Zkušenosti škol však jsou delší.
Ostatně celé téma integrace se vyvinulo a
rozrostlo do současné podoby, současných
možností…“

Projekt „Společná adresa – Praha 13“
• Doučování Čj u dětí/cizinců (4 základní školy a 7 mateřských škol)
• Prázdninový kurz Čj (FZŠ Brdičkova, FZŠ Mezi Školami a FZŠ Trávníčkova)
• Klub Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova
• Výchovně edukativní program pro základní školy - ve spolupráci s Divadelta
z.s./4 akce pro 8 třídních kolektivů
• Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ - lektorsky zajišťuje META, o.p.s. – Sdružení pro
příležitosti mladých migrantů
• Společně v knihovně - nízkoprahová pomoc se školní přípravou v Městské
knihovně (Nová škola, o.p.s.)
• Dvousemestrální zdokonalovací kurz Čj jako cizí jazyk (ÚJOP UK v Praze)
• Jazykové kurzy pro dospělé (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)
• Interkulturní konverzační setkání (Integrační centrum Praha, o.p.s.)

Projekt „Společná adresa – Praha 13“
• Kulturní akce „Nejsme si cizí…“ (22. června 2019, ve spolupráci s
Integrační centrum Praha, o.p.s.)
• Volnočasové aktivity v DDM Stodůlky (Podzimní multikulturní
týden – „Letem světem“)
• Kulturní program pro MŠ (divadlo Skazka a divadlo GLANS)
• Komunitní práce v lokalitě Prahy 13
• Pracovní skupina Integrace cizinců
• Informační leták a aktualizace www
• Pracovní setkání obcí

Zkušenosti městské části s integrací cizinců

Integrace cizinců jako nové téma – nová agenda ve veřejné správě
Integrace cizinců a rozvoj partnerství aktérů integrace
Český jazyk a jeho výuka – základ integrace cizinců
Dopady integračních aktivit na cílovou skupinu
Výzvy integrace: potřeby; terénní, komunitní a interkulturní práce;
participace; rozšiřování a zkvalitňování služeb
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