ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK A ZAPOJENÍ
ŽÁKŮ S OMJ DO VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA
Číslo akreditace: MSMT- 12879/2017-1-647
Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
Forma: 24 hodin v rámci prezenčních seminářů
16 hodin v rámci e-learningového prostředí
Maximální počet účastníků: 15

CHARAKTERISTIKA SEMINÁŘE
Kurz je koncipován jako 6 4hodinových prezenčních setkání s průběžnými úkoly
a možností diskuze, komentářů k aktuálním problémům ze strany lektorů
i spoluúčastníků. Mezi prezenčními setkáními budou účastníci pracovat vždy
s jedním dílčím úkolem ve své každodenní praxi a implementují poznatky ze
semináře hned do výuky. V e-learningovém prostředí budou mít možnost
studovat materiály a videa.

CÍLE SEMINÁŘE
Kurz je zaměřený na dvě oblasti – čeština jako cizí/druhý jazyk a zapojení žáka
s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do výuky českého jazyka. Účastníci se
seznámí se specifikami výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně
a s komunikačním přístupem ve výuce.
Vyzkouší si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ ve výuce českého
jazyka a jak využít přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých
mluvčích (českých žáků). Účastníci získají nástroje (např. seznamy doporučených
materiálů, pracovní listy, aktivity do výuky) a vyzkouší si práci s nimi, jak při
prezenčních setkáních, tak ve vlastní výuce v průběhu trvání kurzu. Na konci
kurzu budou mít účastníci vytvořené vlastní portfolio, které bude sloužit jako
pomoc při další každodenní práci.

OBSAH SEMINÁŘE
Komunikace s žákem s OMJ a zadávání instrukcí
Čeština jako cizí/druhý jazyk – specifika výuky a gramatický systém
Výuka čtení, psaní, mluvení a porozumění pro žáky s OMJ
Žák s OMJ a čeština jako vyučovací předmět – způsob výkladu, stanovování
cílů, hodnocení
Jak nastavit výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ ve třídě a ve
škole

CÍLOVÁ SKUPINA
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny jako cizí/druhý
jazyk, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

OSVĚDČENÍ
Seminář je akreditovaný MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po jeho absolvování.

LEKTOŘI SEMINÁŘE
Barbora Nosálová, metodička výuky ČDJ, lektorka
Je absolventka FF UK v Praze, obory Český jazyk a literatura, Pedagogika se
specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na
gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a pracovala v jazykové poradně
Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých
typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích,
v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských
přesídlenců. Spoluvytváří koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených
kurzů češtiny, které od r. 2007 lektoruje v Centru pro integraci cizinců, kde vede
také semináře v Kurzu lektorských dovedností. S METOU spolupracuje od r. 2009
– vytvořila část sekce Čeština na portále www.inkluzivniskola.cz a rozpracovala
téma začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny. Zároveň
lektoruje semináře pro pedagogy ZŠ zaměřené na češtinu jako druhý jazyk
a začleňování žáků s OMJ do výuky češtiny.

Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, metodička
výuky ČDJ, lektorka
Je absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku,
germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia
Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje
češtinu jako druhý jazyk děti i dospělé, má zkušenosti s výukou v univerzitním,
firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta,
ZŠ Zličín, ZŠ Tusarova). Je certifikovanou jazykovou animátorkou. Metodice
češtiny jako druhého jazyka se věnuje od roku 2014 - nejprve v Centru pro
integraci cizinců, od srpna 2016 působí v METĚ jako metodička češtiny jako
druhého jazyka, odborná pracovnice (poradenství pedagogickým pracovníkům
v oblasti práce s žáky s OMJ) a lektorka seminářů a workshopů pro učitele ZŠ.

Projekt Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) je
spolufinancován Evropskou unií.

