METODY VE VÝUCE S ŽÁKY S ODLIŠNÝM
MATEŘSKÝM JAZYKEM
Číslo akreditace: MSMT- 12879/2017-1-647
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (prezenčně)
Maximální počet: 20 účastníků

CHARAKTERISTIKA SEMINÁŘE
Tento seminář navazuje na seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským
jazykem ve výuce. Obsahem semináře je hlubší teoretické i praktické seznámení
účastníků s modelem výuky, který umožní pedagogům efektivně vyučovat žáky
s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ) a poskytne jim účinné nástroje
pro práci s těmito žáky i celou třídou. Jedná se o představení teoretických
východisek i souboru praktických nástrojů, metod a aktivit, které si účastníci
sami vyzkouší a dozví se, jak je používat.

CÍL SEMINÁŘE
Celkovým vzdělávacím cílem je posílit kompetence pedagogických pracovníků při
začleňování žáků s OMJ do českého školního prostředí.
Cílem semináře je prohloubit znalosti pedagogů o principech a metodách práce
při začleňování žáků s OMJ do výuky v běžné třídě základní a střední školy.
Pedagogové získají praktické tipy, které budou schopni ve své práci využít
a seznámí se s nástroji a aktivitami, které mohou vzdělávání žáků s OMJ
podstatně usnadnit. Zvýší své kompetence pro plánování výuky, a tím získají
možnost zefektivnit výuku pro celou třídu.

OBSAH SEMINÁŘE
plánování jazykových a obsahových cílů výuky
struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ
aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace
práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění
metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství
aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci
představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva
metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení
žáků s OMJ
sdílení praxe, výměna zkušeností

CÍLOVÁ SKUPINA
Seminář navazuje na seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským
jazykem ve výuce. Seminář je vhodný pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně
ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga,
speciální pedagogy.

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

LEKTOŘI SEMINÁŘE
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.

Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ, lektorka
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura
a společenské vědy. Dva roky vyučovala na střední odborné škole, kde se mj.
intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. Během studií se věnovala
občasným dobrovolnickým aktivitám v neziskovém sektoru. V METĚ pracuje od
ledna 2017 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje metodické

podpoře zejména pedagogů SŠ a lektorování seminářů pro pedagogy (středních
ale i základních škol).

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

