Prázdninový kurz českého jazyka pro cizince
Kurz je bezplatný
přihlásit se můžete telefonicky na čísle: 737 103 623
nebo na: mblahutova@fzsbrdickova.cz
Po úspěšném loňském pokračování prázdninové výuky připravuje i v tomto roce
FZŠ při PedF. UK Brdičkova její 6. ročník.
Vyučování v době letních prázdnin probíhá v rámci projektu

Společná adresa – Praha 13, který je financovaný MV ČR
a spolufinancovaný MČ Praha 13.
Letošní prázdninový kurz proběhne v době od 21. srpna do 1. září 2017.
Cílem není pouze pomoci dětem překonat jazykovou bariéru, ale také děti z
nejrůznějších zemí seznámit s novým školním prostředím, usnadnit jim začátek
nového života v cizí zemi, v cizí škole, zbavit je obav z neznámého a podpořit je
nejen odbornou pedagogickou pomocí, ale i vřelým lidským přijetím.
Kurz je určen jednak novým žákům, kteří se svými rodiči často přijíždějí do
České republiky během letních prázdnin a bezprostředně v září nastupují do
školy, ale také dětem, které již do české školy chodily, ale během prázdnin se
pohybovaly ponejvíce ve své komunitě nebo odcestovaly na delší dobu do své
domoviny a potřebují se po návratu zase nastartovat na vyučování v českém
jazyce. Možnost zúčastnit se kurzu mají děti - cizinci z celé Městské části
Praha13.
Vyučující na FZŠ Brdičkova mají již letité zkušenosti s vyučováním dětí cizinců,
poskytují jim k běžné školní výuce navíc další hodiny českého jazyka v
učebnách s využitím nejrůznějších výukových materiálů, interaktivní tabule,
počítačů a v tomto roce i tabletů. Snahou je nabídnout dětem pestrou barevnou
školu. Skupiny podnikají také vycházky do blízkého okolí i do historických částí
Prahy a seznamují se s pražskými reáliemi.
Žijeme v multikulturní společnosti a cílem tohoto projektu je začlenit žáky s
odlišným mateřským jazykem a umožnit jim kvalitní vzdělávání stejně, jako je
tomu jinde ve vyspělých zemích.

Kontaktní osoba: paní učitelka Mgr. Miroslava Blahutová
tel:737 103 623

