Stáž Portugalsko
15. 6. - 19. 6. 2021

Faro
Faro je hlavním centrem portugalského regionu
Algavre
počet obyvatel je 59 000 (z toho 41 000 žije v
samotném Faru);

Předškolní vzdělávání v
Portugalsku
vzdělávací systém zahrnuje předškolní, základní, sekundární, postsekundární
neterciární a terciární vzdělávání.
předškolní vzdělávání není v Portugalsku povinné a navštěvovat jej mohou
děti od 3 let věku, do začátku povinné školní docházky.
pedagogové musí mít vysokoškolské vzdělání
v jedné třídě pedagog a asistent - počet zapsaných dětí cca 25, do školy
dochází externí odboníci (výuka cizího jazyka, hudebních činností,
tělocviku…)
děti s OMJ jsou vítané, ve školách pro ně nejsou upravované vzdělávací
činnosti, inkludují se bez problémů
učitel má 37 hodinovou pracovní dobu, z toho s dětmi pracuje 5 hodin

je zde 100% inkluze

Portugalsský
vzdělávací systém
“školka”: od čtyř měsíců do tří let

mateřská škola: od tří do šesti let
základní škola: od šesti let do čtrnácti let
střední škola: od patnácti let do sedmnácti let
vysoká škola: od osmnácti let

Jardim escola Joao de Deus
soukromá mateřská a základní škola do páté třídy
ve třídě zapsaných 25 dětí, děti ve třídách rozdělené dle
věku (od 3 do 6 let)
ve třídě pedagog a asistent pedagoga - dále dochází externí
odborníci
ve škole 4 děti s OMJ, především z jiných zemí EU
provoz školy 8 - 19 hod
děti vedeny k samostatnosi - učí se, že jsou odpovědné samy
za sebe
pro děti s OMJ vizualizace, nápodoba - není zde speciální
podpora
děti se učí již od čtyř let písmena - příprava na školu speciální metoda dle Cartilha Maternal (učebnice) - děti se
učí nejprve samohlásky, poté až souhlásky, slabikování
každé dítě má své tempo - tomu jsou i přizpůsobené
materiály

Režim dne v mateřské škole
8:00 - 9:00 – příchod dětí do MŠ – péče zajištěna asistenty
pedagoga
9:00 - příchod třídní učitelky a ranní kruh
9:15 – 10:00 řízená činnost
10:00 – svačina
10:15 – volná hra, práce s pracovními listy
11:00 – pobyt na školním hřišti
12:00 – 13: 15 - vyhrazená doba na oběd, odchod třídní
učitelky
13:15 – 13:45 – pobyt na školním hřišti, pro mladší děti doba
odpočinku
13:45 - příchod třídní učitelky, řízená činnost, volná hra
15:00 – odchod třídní učitelky
15:00 – 19:00 – zájmové kroužky, péče zajištěna asistenty
pedagoga

Co ráda využiji
zapojování externistů do výuky
zapojení samostatnosti a přirozené metody pro rozvoj
jazykových dovedností u dětí s OMJ
úpravu prostor na podnětné prostředí, zaměřené na
všestranný rozvoj dítěte
vytvoříme koutky činností, kde si děti mohou vybrat, s čím si
zrovna budou hrát
využití obrazového materiálu a skupinových aktivit, které
pomohou děti s OMJ integrovat do kolektivu

