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KOMPARACE NÁRODNÍCH
POLITIK - VÝZVY A INSPIRACE

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI
je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
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FINSKO A SASKO - INSPIRACE

„Tvrdá“ podpůrná opatření ve škole
 vyžadující financování, koncepci a koordinaci
„Měkká“ podpůrná opatření při výuce
 vyžadující (nové) dovednosti a přístupy
Podpůrná opatření na úrovni systému (mimo školu)
Podpora a vzdělávání pedagogů

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLE
Potřeba navýšení finančních prostředků,
koordinace, odborníků

Přípravné třídy zaměřené na výuku jazyka
Finsko
– 1 školní rok (cca 1000 hodin)
– výstupní úroveň A1-A2
– pro ZŠ i SŠ, v MŠ kombinovaná forma

Sasko
– 4 - 8 týdnů, pak přechodová fáze
– zaměřené na komunikaci a alfabetizaci
– ZŠ i SŠ (až do 27 let)
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PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLE
Finština/Němčina jako druhý jazyk
–

předmět s kurikulem, metodologií, učebnicemi a odborníky
na výuku

Jazyková podpora po vstupu do běžné výuky (po
přípravné třídě)
Finsko
– po dobu 6 let (3 hodiny FDJ, výuka v J1/jednoduchém
jazyce)

Sasko
– po dobu 2 let (s přechodovou 2. fází – postupný přechod do
běžné výuky)

Výuka mateřského jazyka (F i S), Sasko – možnost
uznat J1 jako cizí jazyk

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE VÝUCE
Potřeba nových dovedností a změna přístupu k výuce

Záměrný rozvoj jazyka i v běžné výuce
– Vícejazyčnost = obohacení  podpora
– Propojování výuky jazyka a obsahu
– Záměrné propojování jazyků, důraz na
jazykovou strukturu druhého jazyka,
hledání podobností s J1 (language
awareness)
– Důsledná individualizace a práce s cíli
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PODPŮRNÁ SÍŤ MIMO ŠKOLU
Vyžaduje odborníky v terénu i na úřadech, koordinaci,
propojení terénu se státní správou a samosprávou

Koordinátoři = tvůrci koncepce – na ministerstvu + v
regionech:
Finsko
– Koordinátor multikulturního vzdělávání, městský úřad

Sasko
– Koordinátor migrace, Saská vzdělávací agentura

 Koordinace a zajišťování služeb, sledování kvality, komunikace s
terénem i ministerstvem, koncepční činnost, tlumočení jako
samozřejmá služba

PODPŮRNÁ SÍŤ UVNITŘ ŠKOLY I MIMO
ŠKOLU
Odborná příprava pedagogů, poradenství, odborníci v terénu

Finsko
– Asociace a pravidelná setkávání  horizontální podpora
– Široká nabídka vzdělávání i podpůrných materiálů
– Důraz na kvalitu a inkluzi ve výuce (velký výběr učitelů už
na univerzitách)
– Multidisciplinární týmy ve školách (psych., spec. i soc.
pedagog, učitelé FDJ)

Sasko
– Kompetenční centra
– Saské i celospolkové projekty  odborníci v terénu,
metodické materiály, příprava pedagogů (MŠ, ZŠ i SŠ)
– Pedagog přípravné třídy jako podpůrná osoba ve škole,
školní psycholog, soc. pedagog
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VÝZVY PRO ČESKOU REPUBLIKU
Zajištění jazykové přípravy při
příchodu do ČVS
Jazyková podpora po skončení
přípravné fáze
Posilování dovedností pedagogů
(v ČDJ i v jazykové podpoře v běžné
výuce, propojování jazyků)
Podpora mateřského jazyka
Koordinace a koncepční činnost
Tlumočení!

KRISTÝNA TITĚROVÁ
titerova@meta-ops.cz

META, o.p.s – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
tel: +420 222 521 446, +420 773 304 464
e-mail: info@meta-ops.cz
www.meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz
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