Výuka češtiny v zahraničí je úžasnou zkušeností
Česká škola Frankfurt nad Mohanem patří mezi nejrychleji se rozvíjející doplňkové české školy v zahraničí. K
novému školnímu roku se do ní zapsalo přes osmdesát dětí a deset dospělých. Výuku zde zajišťují nejen
vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, ale také odborní asistenti. Jejich úloha je důležitá, neboť pro děti
představují dospělé kamarády, kteří jim pomáhají překonávat obtíže českého jazyka.
‚Vystudovala jsem pedagogiku pro 2.stupeň ZŠ v České republice se zaměřením na český a německý jazyk.
Jako studentka jsem odjela v roce 2008 do Německa, protože jsem se chtěla zdokonalit v jazyce,’ vypráví
Alena Hrádková, která pochází z Mladé Boleslavi.
‚Studovat němčinu v Německu bylo zajímavé, ale postrádala jsem kontakt s českým jazykem. Když jsem se
dozvěděla o České škole Frankfurt, okamžitě jsem tam zaslala svůj životopis. První příležitost jsem dostala
jako odborná asistentka ve skupině dětí do šesti let.’
Alena Hrádková začala pro Českou školu Frankfurt pracovat nejdříve zdarma v rámci studentské praxe. V
krátké době se vypracovala na pozici lektorky, takže od září bude vyučovat český jazyk děti od 5. do 9. třídy a
také skupinku dětí ve věku 3-4 roky.
‚Možnost vyučovat češtinu děti v cizí zemi je úžasnou zkušeností. Stále Vás to nutí vytvářet nové techniky a
také musíte být hodně akční, protože je rozdíl mezi vedením skupiny čistě česky vychovávaných dětí a dětí
vícejazyčných v zahraničí,’ Alena přibližuje rozdíly mezi výukou v ČR a v Německu. ‚Zároveň je však nutné
dodržovat výukový koncept, který zohledňuje Rámcový vzdělávací program České republiky. Mým úkolem je
ho převést do praxe atraktivní formou, aby se děti do školy těšily. Sama se ráda přenesu do dětských let. Když
vidím ve svých hodinách spokojené a veselé Broučky, nechce se mi jet ani domů, ’ upřesňuje Alena Hrádková.
Výuka v České škole Frankfurt probíhá každou sobotu dopoledne a je určena dětem od 18 měsíců do 15 let.
Cílem je děti nejen naučit mluvit, číst a psát česky, ale také jim přiblížit znalosti o českých reáliích. Koncept
České školy Frankfurt je postaven na filozofii Škola hrou, vedle výuky ve škole podporují rozvoj češtiny u dětí
také mimoškolní aktivity, kterých se účastní také česky hovořící rodiny.
‚Tato práce mne hrozně baví, až je mi někdy líto, že výuka probíhá jen jednou týdně. Na druhou stranu chápu,
že pro děti je to enormní zátěž. Navštěvují totiž denně německou základní školu a u nás v České škole jim jen
doplňujeme znalosti související s jejich původem, tedy Českou republikou.’
Česká škola Frankfurt aktuálně hledá čtyři odborné asistenty. Hlásit se mohou nejen studenti, ale také au-pair.
Zájemci o praxi v České škole Frankfurt získají více informací na stránkách školy nebo u vedoucí
pedagogického týmu, Jany Brázdové. Strukturované životopisy lze odesílat na adresu ceskaskola@web.de .
Profil:
Česká škola Frankfurt nad Mohanem je zřízena za účelem podpory výchovy dětí českého původu a zprostředkování kontaktu
českých rodin dlouhodobě žijících v německé spolkové zemi Hesensko. Správcem školy je nezisková organizace Vita Bohemica e.V.
Záštitu nad projektem České školy Frankfurt převzalo České centrum Berlín a centrální organizace Českých škol bez hranic.
Patronem projektu je český velvyslanec v Německu JUDr. Rudolf Jindrák.
Kontakt: Kateřina Spiess-Velčovská, ředitelka České školy Frankfurt nad Mohanem
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