Inovace ve speciální výuce a odborný rozvoj speciálních pedagogů
1.
Projekt zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho
radikální inovací, který je řešen na FF UK / Daniela Neubergová, Yulia
Semyachkina – cz
In: Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics -- ISSN 18043240 -- Roč. 9, č. 1 (2018), s. 141-142
Představení projektu řešeného v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na
FF UK, jehož cílem je navrhnout a připravit edukační systém pro vzdělávání
žáků, jejichž rodným jazykem není čeština, na základě inovativních metodik a
moderních didaktických nástrojů. Projekt se orientuje na různé stupně vzdělávání
a poskytuje podporu pedagogům, budoucím pedagogům i žákům samotným v
oblasti vzdělávání a integrace žáků s jiným mateřským jazykem než češtinou.
Podpora je poskytována prostřednictvím 6 dílčích klíčových aktivit, které jsou v
článku stručně představeny.
dítě cizí národnosti ; čeština ; vzdělávání ; integrace žáka ; pomoc ; učitel ;
student učitelství ; projekt ; inovace ve vzdělávání ; metodika ; didaktika ;
pedagogická podpora ; Univerzita Karlova.
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/470376

2.
Žák zlobí? Školám pomohou lektoři / Michaela Těšínská -- cze
In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč.
31, č. 252 (30.X.) (2018), s. 4.
Dětí, jejichž chování je problematické, v českých školách přibývá a učitelé tak
mnohdy boj s tímto problémem prohrávají. Příspěvek přináší informaci o tom, jak
odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání začíná tuto problematiku řešit, kdy
volí především vhodnou formou školení lektorů a spuštění výcvikových kurzů se
zaměřením na vzdělávání dětí s výchovnými problémy.
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