PROGRAM
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM:
VÝZVY A INSPIRACE
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
15. a 16. červen 2015, 9:00 - 17:00
Konference se koná pod záštitou
ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
pana PhDr. Marcela Chládka MBA
a za laskavé podpory Goethe-Institutu.
Program - pondělí 15. června 2015
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registrace účastníků
přivítání účastníků konference, představení programu
(Mgr. Zuzana Vodňanská, META, o.p.s.)
prezentace příspěvku zahraničního odborníka z Finska a představení
české komparace
(MEd Jenni Alisaari, Univerzita Turku, Finsko,
Mgr. Klára Horáčková, META, o.p.s.)
diskuze
přestávka
prezentace příspěvku zahraničních odborníků z Německa a představení
české komparace
(Uta Reichel a Friederike Schulz, Kompetenční centrum pro jazykové
vzdělávání, Mgr. Petra Vávrová, META, o.p.s.)
diskuze, shrnutí dopoledního bloku, výzvy a inspirace
(PhDr. Kristýna Titěrová, META, o.p.s.)
oběd
workshopy pod vedením zahraničních odborníků z Finska a z Německa
diskuze, shrnutí
(PhDr. Kristýna Titěrová, META, o.p.s.)
přestávka
vyhlášeni výherců 3. ročníku literární a tvůrčí soutěže
„Čeština je i můj jazyk“

Tento den konference pořádá společnost META v rámci projektu Téma dne: Škola, základ
integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí.

PROGRAM
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM:
VÝZVY A INSPIRACE
Program – úterý 16. června 2015
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registrace účastníků
přivítání účastníků konference, představení programu
(Mgr. Zuzana Vodňanská, META, o.p.s.)
shrnutí zahraničních příspěvků z předešlého dne – výzvy a inspirace
(PhDr. Kristýna Titěrová, META, o.p.s.)
příspěvek o propojování klíčových aktérů vzdělávání žáků s odlišným
mateřským jazykem na různých úrovních
(Mgr. Lukáš Radostný, META, o.p.s.,
Mgr. Martina Plchová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
příspěvky zástupců MŠMT (PhDr. Hana Frýdová),
MVČR (PhDr. Helena Dluhošová) a ČŠI (PhDr. Ondřej Andrys, MAE)
diskuze
pauza
systémová doporučení Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným
mateřským jazykem, příspěvky rodičů žáků s OMJ a diskuze nad
vybranými tématy
(Mgr. Lukáš Radostný, META, o.p.s.)
oběd
odborný příspěvek na téma čeština jako druhý jazyk
(Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D., UJOP)
představení osnov češtiny jako druhého jazyka, diskuze
(Mgr. Zuzana Janoušková, META, o.p.s.)
představení tématu češtiny jako druhého jazyka ve vztahu
k předškolním dětem a prezentace metodiky pro mateřské školy
(PhDr. Tereza Linhartová, META, o.p.s.)
diskuze
závěrečné slovo
(Mgr. Zuzana Vodňanská, META, o.p.s.)

Tento den konference pořádá společnost META v rámci projektu Program na podporu
pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI, který je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

