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VEDETE KURZ ČEŠTINY PRO CIZINCE A NEJSTE SI JISTÍ, ČÍM
ZAČÍT A JAK POSTUPOVAT? CHTĚLI BYSTE ŽÁKY PODPOŘIT
I FORMOU E-LEARNINGU?

META, o.p.s. vytvořila spolu s odbornicemi na výuku češtiny pro cizince
vzdělávací obsah oboru čeština jako druhý jazyk. Jeho cílem je podpořit
učitele vzdělávající žáky v kurzu připravujícím žáky s OMJ na vstup do
školy. Zároveň jsme začali pracovat i na tvorbě e-learningového
výukového prostředí, které podpoří žáky při osvojování češtiny jako
druhého jazyka. Oba tyto nástroje jsou provázány.

Vzdělávací obsah, který obsahuje 23 témat od seznamování, přes témata
vztahující se ke třídě, škole až po vyprávění a přípravu na vzdělávací oblasti jako
je člověk a společnost či člověk a příroda najdete na
http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jako-druhy-jazyk/vzdelavaci-obsah-cdj .
Článek, který přibližuje terminologii užívanou v oblasti výuky druhého nebo
cizího jazyka najdete na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19605/neni-cestinajako-cestina-aneb-jak-se-to-ma-s-pojmy-ve-vzdelavani-zaku-s-odlisnymmaterskym-jazykem.html/.
Informace k e-learningu na výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky
s OMJ naleznete na http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jako-druhy-jazyk/elearning-na-vyuku-cdj. E-learning je dostupný na http://www.cestina2.cz.
Naleznete zde pět zpracovaných témat - Seznamování, Pomůcky, Ve třídě, Ve
škole a Volný čas, z nichž každé obsahuje několik lekcí s cvičeními, která směřují
k osvojování a trénování slovní zásoby, gramatiky a různých komunikačních
situací, do kterých se žáci běžně dostávají. Stále pracujeme na dalších cvičeních
a lekcích, které průběžně připravujeme.
Vše je ještě ve fázi ověřování a tvorby, ale již nyní je možné e-learning využít
pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ. Vyzkoušejte připravené
úkoly a dejte nám, prosím, zpětnou vazbu, jak se žákům pracovalo na
cestina2@meta-ops.cz.

AKTUALITY Z METY
15. března 2016 proběhne v Praze seminář Práce s dětmi cizinci v MŠ
určený pedagogickým pracovníkům MŠ, kteří pracující s dětmi s OMJ. Přihlášku
a více informací o semináři naleznete zde: http://www.meta-ops.cz/aktualninabidka-seminaru
Cyklus tří seminářů pro pedagogy zaměřených na začleňování žáků s OMJ,
výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka a principy práce s žáky s odlišným
mateřským jazykem proběhne v termínech 7., 19. a 26. dubna v Praze.
Semináře lze absolvovat jako cyklus či jednotlivě. Přihlášky a více informací o
seminářích naleznete na našich webových stránkách http://www.metaops.cz/aktualni-nabidka-seminaru
nebo
nás
můžete
kontaktovat
na
prochazkova@meta-ops.cz
Prolistujte si sborník literární a tvůrčí soutěže Čeština je i můj jazyk. Autory
jsou žáci základních a středních škol z celé České republiky. Můžete si přečíst
o zkušenostech dětí s tím, být někde nový, úvahy o tom, jak je často těžké se
domluvit i s lidmi, kteří vládnou stejným jazykem jako my (tedy autoři těchto
úvah...). Najdete zde vtipné, dramatické i dojemné povídky a další literární
útvary. Sborník je ke stažení zde:
http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/cestina_je_i_muj_jazyk.pdf
META, o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců začali realizovat
projekt CLICK WITH SCHOOL.
Hlavním cílem všech aktivit projektu je pomoci mladým migrantům 6 - 25 let
(bez rozdílu typu pobytu a země původu), kteří potřebují vyřešit svou studijní
a profesní situaci.
Naši sociální pracovníci pomohou s nostrifikací, jazykovým dovzděláním či
výběrem školy a pomocí při zápisu. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.
Pro veškeré informace sledujte naše stránky www.meta-ops.cz.
V rámci kampaně Hello Czech Republic jsme ve spolupráci s pražskou
kanceláří Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vydali metodickou
příručku pro pedagogy a komiks Jednou se zase setkáme, Sanam k tématu
uprchlictví, identity, předsudků a bezpečného prostředí školy. Materiály jsou
ke stažení na našich webových stránkách http://www.meta-ops.cz/metodickea-vyukove-materialy#Hello, zaslání poštou či vyzvednutí u nás v kanceláři (po
předchozí domluvě).
Díky podpoře NROS a norských fondů vydáváme praktickou publikaci pro
učitele a rodiče Diskriminace do školy nepatří! aneb rukověť pro naplňování
práva dětí migrantů na vzdělání. Najdete zde praktické rady, doporučení a
obecné informace o právech a povinnostech aktérů vzdělávání. Zatím je
dostupná česká verze, v přípravě jsou verze v angličtině, ruštině,
vietnamštině, arabštině a mongolštině.

