Česky
levou
zadní?

7. 4. 2022 9:00  – 17:00

Podpora vícejazyčných žáků a žákyň při studiu
Sál architektů na Staroměstské radnici v Praze
Program konference
9:00 Registrace

9:30 – 9:45 Přivítání a úvod
Kristýna Titěrová a Jana Mac
9:45 – 10:25 Česky levou zadní
roční přípravný kurz ke studiu
na střední škole
Pavlína Vališová, Linda Štencová
Roční přípravný kurz ke studiu
na střední škole probíhá v Metě
ve školním roce 2021/22 už pošesté. Obsahuje intenzivní výuku 		
ČDJ společně se základy předmětů
ZŠ. Příspěvek představí koncepci 		
kurzu a výukové materiály, které 		
vznikají přímo pro tento kurz.

10:25 – 11:05 Poradenství v oblasti 		
vzdělávání vícejazyčným
dospívajícím a jejich rodičům
Hana Marková, Eva Kremlíková,
Centrum pro integraci cizinců
Příspěvek představí přímou
práci s (budoucími) středoškoláky		
od jejich příchodu do ČR až
po přijetí na SŠ a v průběhu jejich
studia. Sociální pracovnice
se podělí o své zkušenosti z 6 let
konání ročního kurzu a nastíní
i perspektivu studentů.
11:05 – 11:20 Coffee break
s drobným občerstvením

11:20 – 12:00 Jak podpořit nejen
žáky 	SŠ, ale i jejich pedagogy
Michaela Jiroutová,
Karolína Kenderová
Poté, co žáci projdou často
nároč ným přijímacím řízením,
čeká je další výzva – osvojovat
si souběžně nejen český jazyk,
ale v něm také obsah všech
ostatních předmětů. Příspěvek		
představí možnosti podpory 		
středních škol, jež vycházejí 			
ze zkušeností získaných 			
v rámci výuky jazykových kurzů
pro středoškoláky a z metodické 		
podpory škol.
12:00 – 12:10 Dokumentární film
Jednotřídka
Zuzana Papáčková
Ve školním roce 2020/21
natáčel Petr Hátle pro ČT
dokument Jednotřídka o studen-		
tech ročního přípravného kurzu.
I je, stejně jako jejich české vrstev		
níky, zasáhl lockdown, což natáčení
i výslednou podobu filmu výrazně
ovlivnilo. V příspěvku film představíme včetně krátké ukázky.
12:10 – 12:30 Shrnutí a prostor
pro dotazy
12:30 – 13:30 Obědová pauza
13:30 – 14:40 Panelová diskuze na téma 	
zavedení přípravného kurzu před 	
vstupem na SŠ
(panelisté a panelistky budou 		
upřesněni)
14:40 – 16:30 Workshopy
možnost výběru při registraci

A. Výuka ČDJ pro středně pokroči lou úroveň (B1) Workshop představí
koncepci učebnice Levou zadní 2, 		
která studenty dovádí na jazykovou
úroveň B1 podle SERRJ. Zaměří
se blíže na cíle této úrovně a ukáže,
jak jich dosáhnout především
ve čtení a psaní.
B. Osvojování akademického
jazyka. Jednou z největších výzev,
které studenti s OMJ po nástupu 		
na SŠ čelí, je střet s českým
akademickým jazykem, se kterým 		
neměli šanci se do té doby setkat.
V rámci workshopu se proto
zaměříme na metody, které
studentům s osvojením
akademického jazyka
pomáhají, a ulehčují jim tak
nástup na SŠ.
C. Sylaby ČDJ kurzů a jak s nimi 		
pracovat. Detailněji se podíváme
na aktuální podobu sylabů, jimiž
se můžete inspirovat při výuce 		
ČDJ na střední škole. Vyzkoušíme
si, jak gramatiku a mluvnici spojovat
s konverzačními tématy a budovat
tak logickou návaznost v průběhu
kurzu. Prodiskutujeme, z jakých 		
zdrojů je možné pro naplnění 		
sylabu konkrétního kurzu čerpat.
D. Aplikace Čeština levou zadní.
Mobilní výuková aplikace
Čeština levou zadní navazuje
na učebnici Levou zadní a obsahuje
základní komunikační témata.
Studenti si zde mohou procvičovat
jak slovní zásobu, tak i gramatiku.
Workshop představí koncepci 		
této aplikace a možnosti,
jak ji využívat při výuce.
16:30–17:00 Prostor pro neformální 		
networking

