
                    
 

 
Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
 

 

 

  

  

MMááttee  vvee  šškkoollee  žžáákkyy  cciizziinnccee  aa  ppoottřřeebbuujjeettee  zzjjiissttiitt,,  jjaakkéé  jjssoouu  ssppeecciiffiikkaa  aa  mmeettooddyy  vvýýuukkyy  

ččeeššttiinnyy  jjaakkoo  cciizzííhhoo  jjaazzyykkaa??  

CChhttěěllii  bbyyssttee  zzaappoojjiitt  pprroobblleemmaattiikkuu  cciizziinnccůů  nnaappřřííkkllaadd  ddoo  pprrůůřřeezzoovvééhhoo  ttéémmaattuu  

mmuullttiikkuullttuurrnníí  vvýýcchhoovvyy??  

 

 

Tak právě pro Vás jsou určeny 

 

SSeemmiinnáářřee  zzaamměěřřeennéé  nnaa  pprroobblleemmaattiikkuu  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  cciizziinnccůů  
 
 
Seminář ČJCJ – 11. 11. 2011 (9:00 – 15:30) 
Výuka češtiny jako cizího jazyka 

 
Seminář MKV – 22. 11. 2011 (8:30 – 15:00) 
Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP – konkrétní metody a možnosti výuky   
 
  
Více o obsahu a lektorech jednotlivých seminářů se dozvíte v anotaci na následujících stránkách. 
Semináře jsou akreditované MŠMT. 

  

PPooppllaattkkyy  zzaa  sseemmiinnáářřee  
 
Účastnický poplatek pro 1 osobu je 300,- Kč za jeden seminář a 500,- Kč za oba semináře.  
 

MMííssttoo  kkoonnáánníí  

  
Pardubice (11. 11. v budově krajského úřadu Komenského náměstí 120,  

na termín 22. 11. v budově č. p. 12 na Náměstí republiky) 
 

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci, tzn. vyplnění přihlášky a její zaslání na 
email info@meta-os.cz do 7. 11. 2011.  

Přihlášky jsou dostupné na adrese: http://www.meta-os.cz/pic/67-aktuality.aspx    

  

  

  

mailto:info@meta-os.cz
http://www.meta-os.cz/pic/67-aktuality.aspx
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AAnnoottaaccee  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  sseemmiinnáářřůůmm: 

 
  
 
Seminář: Výuka češtiny jako cizího jazyka  
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin.  
 
Cíl semináře: Seminář seznámí účastníky s následujícími tématy a jeho součástí bude i praktická část 
zahrnující přípravu aktivit na výuku češtiny pro cizince. 
 

 principy češtiny jako cizího jazyka  

 různé pohledy na češtinu a odlišné způsoby výkladu češtiny při výuce českého jazyka 

 metody výuky češtiny jako cizího jazyka 

 principy češtiny jako cizího jazyka a jejich využití jako inspirace při běžné výuce 

 sdílení zkušeností, problémů a dobré praxe s výukou češtiny pro cizince 
 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince i pro 
jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků cizinců. 
 
Informace o lektorkách: 
Markéta Slezáková se dlouhodobě zabývá výukou češtiny pro cizince, je spoluautorkou konceptu 
nízkoprahových kurzů pro cizince, metodicky vede pedagogy (nejen pedagogy češtiny pro cizince, 
ale v rámci kurzů a školení i pedagogy základních, středních a vysokých škol), učí na Literární 
akademii Josefa Škvoreckého, má zkušenosti s výukou dětí-azylantů v heterogenní skupině 
s dospělými a s doučováním žáků-azylantů. Spolupracuje především s Centrem pro integraci cizinců 
a s METOU. 
 
Hana Vyčichlová vystudovala PF v Hradci Králové. Převážnou část působila jako učitelka v zařízeních 
s uplatňováním speciální pedagogiky. Posledních deset let se věnuje výuce českého jazyka dětí a 
dospělých. Působila a působí v nejrůznějších zařízeních -  Pobytová střediska, Integrační azylová 
střediska. Má dlouholeté zkušenosti s výukou dětí ve vyrovnávací třídě, která vznikla v POZ v 
Kostelci nad Orlicí, kde v současné době vyučuje český jazyk. Dále pracuje jako lektorka a metodička 
na různých stupních a úrovních škol. Podílí se na tvorbě vyučovacích materiálů ČJ pro cizince, které 
jsou v rámci realizace projektů EUF. Absolvovala kurz pro lektory nízkoprahových kurzů ve 
spolupráci s Centrem pro integraci cizinců. Má zkušenosti s výukou v nízkoprahových kurzech v ČR a 
v USA.  
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Seminář: Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP – konkrétní metody a 
možnosti výuky 
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin. 
 
Cíl semináře: Účastníci semináře poznají a vyzkouší ověřené metody aplikace multikulturní výchovy 
na škole a ve třídě s řadou konkrétních příkladů. 
 

 komplexním pojetí o multikulturní výchově jako vyučovacího předmětu 

 seznámení se se zajímavými informacemi o různých odlišnostech kultur a jejich projevech na 
školách 

 vyzkoušení konkrétních postupů a realizace aktivit 
 

Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se MKV, metodiky prevence a pro 
všechny, kteří pracují ve svých třídách s žáky z odlišného sociokulturního prostředí. 
 
Informace o lektorovi: 
Jiří Kocourek vystudoval obory sociologie a vietnamistika na Filozofické fakultě UK v Praze a 
studoval také na Národní univerzitě v Hanoji. Zabývá se problematikou interkulturní komunikace a 
integrace cizinců v ČR. Na toto téma provozuje lektorskou činnost na různých stupních a úrovních 
škol včetně univerzit a také pro další cílové skupiny. Zabývá se aplikovanou sociologií se zaměřením 
na společensko-sociální problematiku a tematiku mezilidských vztahů. Je členem různých 
projektových a výzkumných týmů soukromých, nevládních i vládních organizací. Je autorem různých 
publikací a analýz na daná témata. Je akreditovaným členem Asociace mediátorů ČR. Je předsedou 
OS Klub Hanoi, zakládajícím členem OS SOCIOPOLIS (www.sociopolis.cz) a členem Rady Asociace 
mediátorů ČR (www.amcr.cz). 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pro více informací o seminářích a projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci 
s žáky-cizinci kontaktujte koordinátorku projektu Petru Kozílkovou na kozilkova@meta-os.cz nebo 

na telefonu +420 773 609 395 

 
 

 

http://www.amcr.cz/
mailto:kozilkova@meta-os.cz

