
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, sekce služeb pro pedagogy věnující se 

podpoře pedagogických pracovníků ve všech typech škol při práci s žáky s odlišným mateřským 

jazykem (OMJ), hledá multiplikátory – lektory /spolupracovníky v krajích! 

META, o.p.s. hledá pedagogy / zaměstnance poradenských zařízení / lektory češtiny jako druhého 

jazyka / zájemce o téma vzdělávání žáků s OMJ z různých krajů, aby posílili její lektorské řady. 

V připravovaném projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI 

(financovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí), proběhne výběr a 

následné proškolení budoucích lektorů, kteří by měli rozšířit služby METY pro pedagogy do různých 

koutů ČR.  

Co požadujeme? 

 Zkušenost se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem,  

 zkušenost s českým vzdělávacím systémem (ideálně na pozici učitele/učitelky), 

 znalosti v oblasti inkluzivního vzdělávání a českého vzdělávacího systému, 

 ochotu dále se vzdělávat, 

 ochotu věnovat rok proškolení v daném tématu a následně spolupracovat s METOU na 

seminářích, metodické podpoře v regionech (na základě uzavřeného DPP), 

 zkušenosti s metodickým vedením pedagogů výhodou. 
 

Co zájemce čeká?  

 třídenní výjezdní seminář v období říjen/listopad 2014 

o Obsah: Akreditované META semináře – Úvod do začleňování žáků s OMJ, Principy 

práce s žáky s OMJ, Výuka češtiny jako cizího jazyka; 3x8 vyučovacích hodin 

 tři jednodenní semináře během dalších měsíců v období leden - březen 2015 

o Obsah: lektorské dovednosti, zvládání konfliktních situací, poskytování poradenství 

 samostudium prostřednictvím e-learningu, úkoly k tématu 

 praxe ve škole a realizace jednoho semináře v tandemu 

Co úspěšný účastník získá? 

 Kvalitní vzdělání v oblasti inkluze žáků s OMJ zdarma, 

 certifikát opravňující organizovat META semináře v regionech, 

 spolupráci se zavedenou neziskovou organizací, 

 možnost zapojit se do činnosti organizace META.  

Další informace: 
 

 proškolení a spolupráce v prvním roce realizace bude probíhat bezplatně na základě smlouvy 
mezi oběma stranami; po úspěšném složení praxe dojde k uzavření DPP na další období, 

 výběrové řízení proběhne v první polovině září v Praze. 

 
Zájemce prosíme o zaslání CV, motivačního dopisu a vyplnění dotazníku (zde) do 15. srpna 2014 na 
email: hejmova@meta-ops.cz.  
 
Kontakt pro bližší informace: 
Tereza Hejmová 
hejmova@meta-ops.cz, tel. 773 609 395 
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