Vzděláváme žáky s odlišným mateřským jazykem
S ohledem na vzniklou situaci a předpokládaný nárůst počtů žáků z Ukrajiny
v základních a středních školách na území Hlavního města Prahy bychom rádi
přispěli svými zkušenostmi.
V roce 2015 jsme převzali téměř 70 žáků-cizinců zaniklého Česko-ruského
gymnázia. Bylo to velmi náročné, u maturitní zkoušky v následujícím roce 2016
uspěla pouze jedna třetina.
Za 6 let jsme udělali kus práce, žákům s OMJ se věnujeme nadále, při
maturitních zkouškách se úspěšnost zvýšila v podstatě na 100 % (až na malé
výjimky). Úzce spolupracujeme s organizací, která je nejvíce zainteresovaná na
vzdělávání žáků s OMJ (META), ale i dalšími institucemi.
Nemáme všelék, ale určitě rádi poradíme a poskytneme alespoň několik návodů, jak postupovat, když
se ve třídě objeví více žáků, jejichž znalost českého jazyka je sotva na úrovni A1, spíš A0.
Připravili jsme se pro všechny zájemce „Workshop: POMÁHÁME VZDĚLÁVAT“ v délce trvání cca 90
minut, při němž poskytneme i naše metodiky a další příklady dobré praxe. Přítomen bude i náš
dvojjazyčný asistent pedagoga, případně někdo ze žáků s OMJ samotných.
Termín prvního workshopu – kapacita 15 účastníků – je pondělí 7.3. 2022 od 16:00, následně ho
zopakujeme v úterý 8.3.2022, opět od 16:00.
Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili na mail: tgsc@trojskegymnazium.cz
Stačí napsat: Mám zájem o workshop, jméno, příjmení, škola a termín – pondělí nebo úterý.
Pokud nevyhovuje ani jeden z termínů, napište, že máte zájem, ale v jiném termínu. Workshop
budeme určitě opakovat i po jarních prázdninách.
Místo: Trojské gymnázium, Trojská 211/110, Praha 7 – Troja. Jede k nám autobus č.112 (směr ZOO),
od metra C Holešovice, zastávka Čechova škola. Dá se i dobře parkovat, před školou vlevo ve slepé ulici
Na Kazance (zatím bez parkovacího automatu).
Platba za workshop není žádná, je to náš díl pomoci v nelehké době.
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