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Dánský vzdělávací systém
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesle/ soukromé chůvy – obvykle začínají v 10měsících
Školka – začátek od 2,9 – 3 let
0. třída – 5-6 let (děti navštěvují tento ročník do té doby než jsou
připraveny nastoupit do školy)
Škola – 10let povinné školní docházky
Známkování začíná v 8. třídě
Větší volnost pro učitele- téma, výběr učebnic, styl výuky
Na konci 9. třídy závěrečné zkoušky
Potom gymnázium, střední odborná škola, nebo „efterskole“

Integrace:
• Podpůrné programy pro uprchlíky a přistěhovalce
• Kurzy Dánštiny
• Klíčem k integraci je dánština

MŠ Børnehaven Damstræde
Certifikát zelené vlajky
Ø Zaměření na přírodu, používání přírodních materiálů, ekologické
zaměření, zvířata
ØŠkolku navštěvuje 60 děti a polovina jsou děti s OMJ
ØIntegrační specialista/asistent navštěvuje MŠ pomáhá
vytvářet pomocí her podmínky pro děti s OMJ
ØDvakrát týdně program pro děti s OMJ tzv. „Jazyková
třída“
ØLogopedický specialista
ØVizualizace a piktogramy jsou hlavním podpůrným
prostředkem při práci dětí s OMJ

Zahrada MŠ Børnehaven Damstræde

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JE POBYT
DĚTÍ VENKU, ZA KAŽDÉHO POČASÍ.
- PROSTORY ZAHRADY JSOU VELKÉ
- DĚTI MAJÍ NA VÝBĚR RŮZNÉ TÉMATICKÉ ČÁSTI ZAHRADY
- UČITELÉ, ASISTENTI A SPECIALISTI POHÁHAJÍ DĚTEM I DĚTEM S
OMJ ROZVÍJET SE V PŘIROZENÉM PORSTŘEDÍ

MŠ Børnehave Ferdinand Hjørring
•Přírodní škola, zelená vlajka, zaměřená na setkávání se
zvířaty a péči o ně
•Jediná MŠ v Dánsku, ve které jsou děti v každodenním
kontaktu se zvířaty

• MŠ navštěvuje 81 dětí z toho 2 děti s OMJ (asistenti,dobrovolníci)
•Zaměstnanci – pedagogové
- asistenti (studenti vysoké školy)
- dobrovolníci

•Děti s OMJ začleněny do kolektivu
•Podpůrné prostředky pro děti s OMJ:
- asistenti, jazykoví specialisté, piktogramy,
-péče o zvířata v dětech podporuje sounáležitost
-opakující se činnosti každý den doplněné piktogramovým dějem

•Dítě s OMJ se musí vyrovnávat s kulturními odlišnostmi a především s jazykovou bariérou, s denním
režimem MŠ, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků a ocitají se v neznámém prostředí.
• Pobyt v jazykově odlišném prostředí často pro dítě představuje velký stres, zároveň je takový pobyt
mnohem únavnější a náročnější na koncentraci, než v prostředí mateřského jazyka.
•Jak dětem tuto nelehkou situaci ulehčit, podpořit je?
Načerpali jsme inspiraci:
•
využíváme procesuální schémata, piktogramy
• přidáváme vizuální podporu je pro děti s OMJ zásadní
• používání ilustrací a názorných předmětů podpoří a pozvedne také
způsob učení českých dětí

