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STUPNĚ VZDĚLÁVÁNÍ VE FRANCOUZSKÉM ŠKOLSTVÍ
Cyklus 1 : cyklus raného učení (malá část, střední část a velká část mateřské školy) MŠ
Cyklus 2 : cyklus základního učení (CP, CE1, CE2)
Cyklus 3 : konsolidační cyklus (CM1, CM2, šestý)
Cyklus 4 : cyklus hloubkových studií (pátý, čtvrtý a třetí)
Úloha mateřské školy - (od roku 2019 je povinná výuka pro děti od tří let povinná výuka od 3 let).
• Mateřská škola je zásadním krokem na cestě studentů k zajištění jejich akademického úspěchu.
• Jeho hlavním posláním je přimět děti, aby se chtěly chodit do školy učit, prosazovat a rozvíjet svou osobnost .
• Je to škola, kde se děti budou učit společně a žít společně .
• Rozvíjejí tam svůj mluvený jazyk a začínají objevovat psaní, čísla a další oblasti učení. Učí se hraním,
přemýšlením a řešením problémů, procvičováním, vybavováním a memorováním.
Vzdělávací program MATEŘSKÝCH ŠKOL - lekce jsou rozděleny do pěti učebních oblastí:
1. Mobilizujte jazyk ve všech jeho dimenzích
2. Jednejte, vyjadřujte se, rozumějte prostřednictvím fyzické aktivity
3. Jednejte, vyjadřujte se, rozumějte prostřednictvím uměleckých činností
4. Sestavte si první nástroje pro strukturování svého myšlení
5. Prozkoumat svět

Ecole Marenella Lauis Figuier de Montpellie
(MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUISE FIGUIERA)
- Veřejná škola s počtem dětí 153 (Montpellier Academy - Zóna C) v centru města.
- Mateřskou školu navštěvují dětí do tří let věku
- Školní areál patří obci, která odpovídá za jeho údržbu.

- Složení dětí ve třídách ovlivňuje celkový počet dětí, děti s OMJ a SVP
- U dětí s OMJ probíhá vstupní test řečových dovedností

Prostor pro trávení volného času dětí.

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

Zaměření na rozvoj jazyka ve
všech jeho dimenzích pro děti
a děti s OMJ je stěžejní …

Podpora čtenářské gramotnosti.
Seznamování dětí s OMJ s jazykem prostřednictvím obrazového
materiálu, piktogramů, dětských knih …
Děti jsou rozděleny do skupin.
Pracují celý rok ve stejně skupině.
Děti s OMJ jsou dle úrovně znalosti jazyka individuálně
vzdělávány ve spolupráci s asistentem.

V MŠ se dětí učí psát abecedu,
číslice …

Projekt – „Tuze hladová housenka“
V rámci inkluzivního vzdělávání s podporou dětí s OMJ – 2.třída Tučňáci

Inspirací pro práci s dětmi s OMJ pro nás bylo využívání knih jako ústřední
motiv se seznamováním pojmů v českém jazyce.
Práce s knihou, seznámení s vývojovým stádiem motýla, pochopení děje,
časová posloupnost, procvičování počtů….
V praxi jsme vyzkoušeli, využití skupinového vzdělávání děti s OMJ s
podporou asistenta pedagoga.

Závěr – co využíváme v praxi:
Pro usnadnění komunikace s dětmi s OMJ používáme komunikační kartičky.
Kombinujeme slova s různými typy gest, nebo mimikou.
Snažíme se děti zapojit do všech aktivit. Používejte názornost.

OPAKUJEME - Říkám věci opakovaně, aby dítě s OMJ mělo čas je vstřebat a porozumět jim.
Popisujte slovně, co právě děláte.
Zapojujeme do vzdělávání metody strukturovaného učení.

SPOLUPRÁCE s PPP a SPC - realizace podpůrných opatření pro dítě s OMJ, jejichž součástí může být i nárok na výuku
češtiny.

