Webináře k aktuální situaci ve školách

Máme nové ukrajinské žáky a spolužáky
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v reakci na aktuální situaci související se začleňováním ukrajinských dětí do škol a tříd jsme pro
vás připravili a dále připravujeme webináře, jejichž cílem je poskytnout metodickou pomoc
učitelům napříč jednotlivými stupni vzdělávání.

Aktivní odkazy na připojení se k jednotlivým webinářům jsou dostupné na:
https://visk.cz/clanky/251-webinar-mame-nove-ukrajinske-spoluzaky/ .
Máme nové ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou?
Lektorka: PhDr. Jitka Gabašová
Termín: pondělí 28. 3. 2022 od 16:00 do 17:30 hod.
Webinář pomůže učitelům zorientovat se v prioritách pro výuku, poskytne vodítko, jak pracovat s
nově příchozími žáky i jejich rodinami, nabídne náměty pro práci s celým třídním kolektivem.

Ve spolupráci s Ústavem jazykového a odborného vzdělávání Univerzity Karlovy jsme
připravili sérii webinářů, jejichž cílem je poskytnout metodickou pomoc zejména učitelům
českého jazyka a cizích jazyků ve výuce češtiny jako cizího jazyka.
Dvě tváře češtiny: Cizí, nebo rodný jazyk?
Úvodní 90 minutový webinář je dostupný ze záznamu:

https://www.youtube.com/watch?v=A5Oe6ofmbSU
Je třeba jej zhlédnout před webináři následujícími.
Dozvíte se zde základní jazykové rozdíly mezi češtinou a ukrajinštinou a základní rozdíly
společenské a kulturní.

Mluvení a zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
První navazující webinář se koná v úterý 29. 3. 2022 od 15:00 do 16:30 hod.
Lektorka: Mgr. Petra Jirásková
Dozvíte se zde, jak a proč používat ve výuce cizinců především češtinu a jak už od prvních lekcí co
nejvíce mluvit.

Čtení, psaní, poslech a hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Druhý navazující webinář se koná v pondělí 4. 4. 2022 od 15:00 do 16:30 hod.
Lektorka: PhDr. Zdena Malá
Dozvíte se zde, co pomáhá ke zvládnutí čtení, psaní a poslechu od prvních lekcí a co číst, psát
a poslouchat s úplnými začátečníky. Také jak a proč zapojovat do výuky hry.
Těšíme se na vaši účast.
Vlasta Koubová, DiS., Mgr. Miroslav Vosmik
https://visk.cz/kontakty/
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