Národní institut pro další vzdělávání a Rada pro mezinárodní vztahy
vás zvou na celostátní seminář pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ

Děti, žáci - cizinci v české škole
Seminář se uskuteční 5. prosince 2012,
v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
Záštitu nad celostátním seminářem převzala senátorka PČR Mgr. Miluše Horská
Cílem je poskytnout pedagogům informace o způsobech začleňování a vzdělávání dětí a žáků,
jejichž rodný jazyk není čeština. Vzhledem k tomu, že jde o specifické požadavky nově kladené
na pedagogické pracovníky, je třeba vybavit je potřebnými informacemi a metodickými
doporučeními a návody, a zvýšit tak jejich socio-kulturní kompetence pro práci s dětmi a žáky –
cizinci. Součástí celostátního semináře bude slavnostní předání cen vítězům, kteří se zúčastnili
soutěže vypsané Radou pro mezinárodní vztahy s názvem „Kamarádi z celého světa“.

Program
09.15 – 10.00

Registrace účastníků

10.00 – 11.00

Zahájení, slavnostní předávání cen vítězům výtvarné soutěže vyhlášené
Radou pro mezinárodní vztahy „Kamarádi z celého světa“
11.00 – 12.30 Místnost A: Program pro pedagogické pracovníky
Prof. PhDr. Lenka Šulová: „Řečový vývoj bilingvního dítěte“
Mgr. Naděžda Eretová:
„DOMINO - hravá cesta k výuce češtiny jako cizího jazyka“
Místnost B: Program pro školy
Bc. Marta Kanno, Veronika Janků DiS., Ing. Michaela Špinlerová:
„Nejsme z Marsu“ – sociální divadlo a společenský kvíz

12.30 – 13.00 Přestávka, občerstvení
13.00 – 15.30 Místnost A: Program pro pedagogické pracovníky
Mgr. Karla Kubíčková:
„Výuka českého jazyka v heterogenní třídě – žáci“
Mgr. Hana Vyčichlová:
„Jak probíhá praktická výuka češtiny pro cizince – rodiče“
Účast na semináři je zdarma! Účastníci obdrží zajímavé metodické a výukové materiály.
Přihlašujte se prostřednictvím níže uvedené přihlášky nebo elektronicky na www.nidv.cz nebo
telefonicky: RNDr. Helena Nováková tel. 222 122 239.

Kde nás najdete
DOX
Poupětova 1, Praha 7

Tram: 12, 14, 24
- zastávka Ortenovo náměstí
Metro: linka C
- zastávka Nádraží Holešovice

Přihláška

Děti, žáci - cizinci v české škole
Číslo programu: I58-02-24-122
Celostátní seminář pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, který se uskuteční

5. prosince 2012, v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
Celý titul, jméno a příjemní: _______________________________________________
Název a adresa školy: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________

Kontaktní telefon: ____________________

E-mail: __________________________

Přihlašuji se závazně na výše uvedenou akci.

Datum a podpis (v případě zaslání faxem či poštou):

V ________________dne________2012

___________________________

Vyplněnou přihlášku odešlete buď mailem na adresu: novakova@nidv.cz nebo faxem na č.:
234 811 254. Lze také v listinné podobě poštou na adresu: RNDr. Helena Nováková, NIDV,
krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1.
Bližší informace poskytne: RNDr. Helena Nováková, tel. 222 122 239.

