Podpora pedagogů při vzdělávání DŽC
Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT
zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů pro oblast děti/žáci-cizinci cílenou
podporu pedagogů při vzdělávání dětí/žáků-cizinců.
Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Plzeň s touto problematikou
doporučujeme:


Webové stránky cizinci.npi.cz, kde zejména upozorňujeme na záložky:
o Vzdělávací materiály, metodiky - materiály pro výuku, rozdělené podle stupně
vzdělávání, které jsou volně ke stažení, doporučené učebnice, videa pro
inspiraci, příklady inspirativní praxe, a další tipy a odkazy.
o Nejčastější dotazy – odpovědi na nejčastěji kladené dotazy rozdělené podle
témat.
o Adaptační koordinátoři – popis aktivity vhodné pro nově příchozí děti/žákycizince (vázáno na povinnou školní docházku).
o Metodickou příručku Adaptační koordinátor na základní škole najdete ZDE
o Příklad inspirativní praxe Masarykovy ZŠ Plzeň – Metodická příručka adaptační
koordinátor.
o Tlumočení a překlady – průběžně aktualizované volně stažitelné materiály
přeložené až do 16 jazykových mutací
o Metodici v PPP – kontakty na metodiky PPP v jednotlivých krajích, kteří mají ve
své gesci péči o cizince.
o Zasíťované organizace – přehled spolupracujících organizací, kontakty na
ně, přehledy činností, kterým se jednotlivé organizace věnují…
o Odkazy – množství odkazů na další instituce, jejichž činnost souvisí s cizinci,
ale i např. na Asistenční telefonickou linku v mongolském, ukrajinském a
vietnamském jazyce, na Seznam tlumočníků atd.
o Krátká videa např. na téma Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování
dětí/žáků-cizinců najdete v záložce Webináře a videa.



NPI ČR, krajské pracoviště Plzeň také nabízí pravidelné Konzultace ke vzdělávání
dětí/žáků-cizinců, které jsou pro školy zdarma. Konají se každou 1. středu v měsíci
od 14 do 17 hodin, přesný čas je nutné předem rezervovat na adrese
miroslava.sklenarova@npicr.cz. Konzultace je možné realizovat online.



Aktuální nabídku jazykových kurzů Centra na podporu integrace cizinců vám sdělí
pracovník Centra na telefonním čísle 377 223 157 nebo e-mailu icplzen@suz.cz. Kurzy
jsou realizovány v rámci celého kraje.



Poradna pro cizince, Diecézní charita Plzeň pořádá kurzy češtiny pro děti i pro
dospělé. Aktuálně jsou realizovány on-line přes aplikaci ZOOM. Bližší informace zde
https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince/aktivity/



E-learningové kurzy češtiny vhodné pro starší žáky-cizince najdete zde:
o https://mluvtecesky.net/cs
o https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
o http://www.cestina2.cz/
o https://realityczech.org/
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Odkaz na online kurzy v 50 cizích jazycích: http://www.goetheverlag.com/book2/index.htm.



K samostudiu českého jazyka (i jiných jazyků) je možné využít i aplikace do
telefonu, více např. na https://www.chip.cz/temata/nejlepsi-aplikace-pro-skolaky/



Webináře na téma vzdělávání dětí/žáků-cizinců:
o
o
o
o
o

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem
Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních
prázdnin
Distanční podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky
možností výuky
Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem



Společnost META, o.p.s. nabízí metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
- http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/letak_poradenstvi_skolam_0.pdf a
metodické a výukové materiály - http://www.meta-ops.cz/metodicke-a-vyukovematerialy. Více o zahraničních vzdělávacích systémech najdete na
https://www.inkluzivniskola.cz/kdo-jsou-nove-prichozi/zahranicni-vzdelavaci-systemy.



Příklady PLPP a IVP pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466.



Odkaz na projekt APIV B, který se mimo jiné zabývá podporou DŽC, včetně žáků
OMJ https://zapojmevsechny.cz/kategorie/detail/odlisny-matersky-jazyk .
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