PODPORA MATEŘSKÝM ŠKOLÁM PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ
S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Máte v mateřské škole děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Lámete si
hlavu s tím, jak je zapojit a zohlednit při každodenních činnostech ve třídě?
Hledáte možnosti, jak podpořit jejich jazykový rozvoj a usnadnit jim zvládnutí
češtiny? Zajímají Vás osvědčené tipy pro účelnou komunikaci s těmito dětmi
a jejich rodiči?
Těmito a dalšími tématy se zabýváme také v organizaci META, která se věnuje integraci mladých
migrantů do českého vzdělávacího systému a zejména podpoře pedagogů při práci s žáky se
špatnou či žádnou znalostí češtiny.
Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mateřským školám nabízíme různé typy podpory:
PORTÁL Inkluzivní škola.cz
Informační portál zaměřený na začleňování dětí a žáků s OMJ slouží všem pedagogickým pracovníkům,
kteří se o danou problematiku zajímají a hledají náměty a tipy pro práci s těmito dětmi a žáky. Práci
s dětmi v mateřských školách se na portálu věnuje kapitola předškolního vzdělávání v sekci Organizace
aneb Cizinci ve škole: http://www.inkluzivniskola.cz/predskolni-vzdelavani, kde mimo jiné najdete:


konkrétní tipy, jak se připravit na příchod dítěte s OMJ: http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace-cizincu/priprava-na-dite-s-omj;



inspiraci pro práci s dvojjazyčnými dětmi: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integracecizincu/dvojjazycne-deti-v-ms;



náměty

pro

jazykový

rozvoj

dětí:

http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-

cizincu/jazykova-podpora;


informace ke komunikaci a spolupráci s rodiči: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integracecizincu/rodice, včetně dvojjazyčných dopisů pro rodiče: http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace-cizincu/informace-pro-rodice-jazykove-verze.

METODICKÁ PŘÍRUČKA Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Připravujeme také ucelený materiál v podobě metodické příručky Děti s odlišným mateřským jazykem
v MŠ, který poskytuje informace a tipy z praxe, věnuje se tématům adaptace, komunikace, jazykového
rozvoje a dalším. Metodická příručka bude ke stažení na portálu www.inkluzivniskola.cz.
Pro více informací je možné kontaktovat Terezu Linhartovou na linhartova@meta-ops.cz.

PORADENSTVÍ
Mateřským školám poskytujeme zdarma poradenství při začleňování dětí s OMJ, a to prostřednictvím
e-mailu, telefonicky či osobně. Kontaktujte nás na linhartova@meta-ops.cz nebo tel. 773 304 514.

Aktuality z METY:
V dubnu 2014 realizujeme další dvoudenní seminář pro pedagogy MŠ na téma začleňování dětí
s OMJ. Seminář se uskuteční v Praze 10. a 24. dubna 2014. Podrobnější informace naleznete na
http://www.meta-os.cz/pic/137-sluzby-pro-pedagogy-vzdelavaci-aktivity.aspx
Zároveň můžeme připravit seminář na míru vaší škole. Ohledně seminářů nás kontaktujte na
prochazkova@meta-ops.cz.
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