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V rámci podpořeného projektu programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 
třetích zemí v rámci MV ČR připravilo sdružení META  
 

Odborný seminář zaměřený na problematiku vzdělávání cizinců s navazujícími 
tematickými workshopy 

 

Kdy? 
 
Úvodní seminář + workshop: 9. 11. 2010, od 9:00 do 14:30  
Navazující workshopy: 15. 11. 2010, od 9:00 do 14:30 
 

Kde? 
 
Adresa:  Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vchod C, 3. patro, Multimediální 
sál  
 

Komu je seminář určen? 
 
Všem pedagogickým pracovníkům (učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, ředitelé), kteří 
v rámci svého působení řeší problematické situace spojené se začleněním žáků-cizinců do školního 
prostředí jak na rovině pedagogické, tak na rovině organizační. 
 

Obsah semináře: 
 
Seminář je dvoudenní. Obsahem prvního semináře (9. 11. 2010) je úvodní kurz Začleňování cizinců 
do českých škol zaměřený na úvod do problematiky vzdělávání cizinců, na který ještě tentýž den 
navazují dva workshopy Začleňování cizinců do českých škol – pohled z praxe; Nástroje začleňování 
cizinců. Druhý seminář (15.11. 2010) je volitelný z nabídky dvou tematicky navazujících seminářů – 
A- Čeština jako cizí jazyk / B - Interkulturní senzitivita, škola a výuka.   
Anotace jednotlivých seminářů / workshopů jsou součástí přílohy. 
 
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasnou registraci a zároveň volbu jednotlivých seminářů 
(A/B) na emailu rostek.meta@centrum.cz .  
 
 
Semináře jsou bezplatné. 
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Anotace k jednotlivým částem semináře: 
 
Seminář Začleňování cizinců do českých škol 
 
Seminář trvá 4 vyučovací hodiny. Seminář je společný všem přihlášeným. 
 
 

• úvod  do problematiky vzdělávání cizinců  

• vzdělávání cizinců z legislativní a metodické perspektivy 

• seznámení s dostupnou metodickou podporou (portál www.inkluzivniskola.cz) 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol, metodiky prevence, výchovné 
poradce, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků-cizinců. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Odpolední workshopy  
 

Začleňování cizinců do českých škol – pohled z praxe 
 
Workshop trvá 2 vyučovací hodiny.  
 

• navazuje na předchozí seminář Začleňování cizinců do českých škol 

• rozvíjí nastíněná témata na příkladu kazuistik 

• sdílení praxe, výměna zkušeností 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol, metodiky prevence, výchovné 
poradce. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nástroje začleňování cizinců 
 
Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. 
 

• navazuje na předchozí seminář Začleňování cizinců do českých škol 

• IVP pro žáka-cizince  

• asistent pedagoga pro žáky cizince – příklady z praxe 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol, metodiky prevence, výchovné 
poradce, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků-cizinců. 
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Samostatné navazující semináře – možnost volby A/B: 
 

A- Seminář Čeština jako cizí jazyk 
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin. 
 
 

• sdílení zkušeností, problémů a dobré praxe s výukou češtiny pro cizince 

• charakteristika češtiny jako cizího jazyka, její specifika 

• metody výuky češtiny jako cizího jazyka 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

B - Seminář Interkulturní senzitivita, škola a výuka 
 
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin. 
 

• sebereflexivní úvod do multikulturní výchovy 

• přístupy k MKV 

• metody práce s heterogenním kolektivem 
 

 
Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající MKV, metodikům prevence a všem, kteří 
pracují ve svých třídách s žáky z odlišného sociokulturního prostředí. 
 
 
 
Pro více informací o seminářích kontaktujte titerova@meta-os.cz . 
 


