8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:10 Úvod a přivítání účastníků
9:10 – 9:25 Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ
9:25 – 10:20 Metoda KIKUS
10:20 – 10:35 Pauza
10:35 – 11:20 Zhodnocení a zkušenosti s jazykovou přípravou na ZŠ
11:20 – 12:00 Vzdělávací obsah ČDJ
12:00 – 12:45 Oběd
12:45 – 16:15 WORKSHOPY
Metoda KIKUS
KIKUS je německá metoda zaměřená na výuku druhého jazyka, vhodná je pro práci
v malých skupinách dětí s odlišným mateřským jazykem ve věku od 3 do 10 let. Využít
se dá tedy pro doučování češtiny v MŠ či případně v nižších ročnících ZŠ. Workshop
nabídne praktickou ukázku části jazykové lekce pro děti v MŠ vycházející ze zásad
metody, dále budou prezentovány obrázkové karty KIKUS s náměty k jejich využití
a další materiály. Účastníci shlédnou i krátké video z lekcí češtiny s dětmi předškolního
věku. Prostor bude také na diskusi a sdílení zkušeností z praxe.
Jazyková diagnostika žáků s OMJ pro pedagogy ZŠ – v čem je přínosná pro žáka
i učitele?
V průběhu workshopu si představíme roli jazykové diagnostiky v rámci auditu
dovedností žáků s odlišným mateřským jazykem: k čemu jazyková diagnostika slouží,
jakými způsoby lze jazykovou úroveň žáků diagnostikovat, jaké nástroje máme
v současné době k dispozici a jak s nimi pracovat. Součástí workshopu budou reálné
diagnostiky, tipy a příklady z praxe.
Výuka češtiny jako druhého jazyka ve škole
V tomto workshopu si ukážeme, jak učíme ČDJ ve smíšené skupině. Způsoby práce
a materiály, které se nám osvědčily – práce se slovní zásobou, práce s knihami či
propojení výuky ČDJ s dalšími vyučovacími předměty.
Plány, materiály, hodnocení – práce se vzdělávacím obsahem ČDJ
V tomto workshopu si ukážeme, jak si naplánovat výuku podle Vzdělávacího obsahu
ČDJ, jak si stanovit cíle dětí s různou znalostí češtiny. Dotkneme se problematiky
hodnocení a ukážeme si konkrétní práci s materiály, které odpovídají Vzdělávacímu
obsahu ČDJ.

Modely organizace výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ
Cílem workshopu je představit funkční modely organizace výuky češtiny jako druhého
jazyka na ZŠ. V rámci workshopu seznámíme účastníky s možnostmi financování výuky
ČDJ a ukážeme si konkrétní modely realizace výuky ČDJ na ZŠ. Na základě těchto
zkušeností se společně pokusíme vytvořit další z možných způsobů organizace výuky
ČDJ, které účastníci budou moct přenést do své praxe.
Online aplikace VČELKA – osobní trenér čtení
Lektor a zároveň zakladatel výukového programu Včelka, Michal Zwinger vám ukáže,
jak s pomocí aplikace trénovat čtení pro děti ve třídě i doma více motivující
a zábavnější formou. Získáte přehled o více než 80 cvičeních, které aplikace nabízí
včetně cvičení na techniku čtení, čtenářskou gramotnost nebo fonologii. Dozvíte se
také, jak mít díky Včelce neustále k dispozici nevyčerpatelné množství materiálů do
hodin. Doporučujeme primárně učitelům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům
a školním psychologům.
Výuka v dětském kurzu – rodinný kurz
V tomto workshopu si ukážeme, jak si ve škole můžete zorganizovat tzv. rodinný kurz,
kde si ČDJ osvojují zároveň děti i rodiče v paralelních třídách. Obsah je zaměřen na
školní prostředí a součástí workshopu budou ukázky z výuky.
16:30 – 17:00 Závěr: Až se září zeptá (zhodnocení)

¨

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:10 Úvod
9:10 – 9:30 Současná situace na SŠ
9:30 – 10:40 Roční přípravný kurz ke studiu na SŠ
10:40 – 11:00 Podpora středoškolských pedagogů při vzdělávání žáků s OMJ
11:00 – 11:20 Pauza
11:20 – 12:20 Finská inspirace
12:30 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:45 Panelová diskuze: Podpora studijního potenciálu mladých migrantů
(prevence drop-outu)
15:00 – 15:45 WORKSHOPY
Aplikace C4Czech
Představíme mobilní výukovou aplikaci Click4Czech, která je zaměřená na procvičování
slovní zásoby a gramatiky češtiny pro cizince na ZŠ a SŠ. Zahrnuje dvě části: Čeština pro
život, kde jsou běžná komunikační témata, a Čeština pro studenty, věnovanou češtině
předmětů ZŠ. Aplikace nepoužívá žádný překlad, cvičení jsou pouze v češtině. Každé
slovo má proto definici, obrázek i zvukovou podobu. Aplikace využívá morfologický
slovník a tagger MorphoDiTa (nástroj ÚFAL UK), který generuje tvary slov
v odpovědích. Věty a otázky ve cvičeních se díky tomu neustále mění a variují,
takže opakované využívání aplikace není nuda.
Materiály na výuku ČDJ pro náctileté
Účastníci workshopu budou mít příležitost seznámit se s jednou kapitolou vznikající
učebnice ČDJ pro náctileté studenty. Cílem workshopu bude seznámit se s možnostmi
výuky ČDJ žáků a studentů do úrovně A2, a to prostřednictvím konkrétních ukázek
cvičení z učebnice a aktivit, které jsme používali v ročním přípravném kurzu pro
budoucí středoškoláky.
Materiály pro výuku literatury a slohu
Účastníci workshopu se seznámí s konceptem výuky literatury a slohu v ročním
přípravném kurzu, a to na základě konkrétních materiálů použitých ve výuce. Dále se
seznámí s vybranými výukovými materiály pro výuku literatury a slohu na SŠ, které
podporují jazykový rozvoj žáků s odlišným mateřským jazykem.
15:45 – 16:00 Neformální networking
16:30
Vyhlášení výsledků 4. ročníku Jazykové a literární soutěže ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK

