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Portugalský vzdělávací systém
Vzdělávání v Portugalsku může začít již ve 3 měsících a dělí se do tří stupňů – předškolní,
základní a střední. Tyto stupně jsou povinné pro všechny děti. V případě, že děti nepokračují na
střední školu mají možnost si vybrat učební obor.
Školy se dělí na státní, polostátní a soukromé.
“školka”: od tří měsíců do tří let
mateřská škola: od tří do šesti let - Poslední ročníky předškolního vzdělávání jsou zaměřeny na
intenzivnější přípravu na školu – psaní, znalost písmen, matematika

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
• Polosoukromá 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, který napomáhá s dětmi s OMJ
• Ze 75 dětí v MŠ je zde cca 12% dětí s OMJ, zastoupeny jsou děti z Ukrajiny,
Rumunska, Bulharska, Maroka a Ruska, momentálně v celkovém počtu 10
• Provoz školy 8 - 19 hod
• Děti s OMJ jsou začleňovány nenásilnou formou. Jejich vzdělávání probíhá
dle dosažené úrovně jazyka
• Pro děti s OMJ vizualizace, nápodoba
• 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

Colégio Bernadette
Romeira
• Colégio Bernadette Romeira je soukromá mateřská, základní a střední
školaškola.
• Věk dětí je od tří měsíců až po osmnáct let.
• Ve škole se platí školné ve výši 500 – 600 euro.

• V každé třídě jsou zastoupeny děti s OMJ nejčastěji z jiných evropských
států, ale také z Brazílie či USA. V mateřské škole se jazyk vyučuje
nenásilnou formou, začleněním do kolektivu či individuálně s učitelem
nebo asistentem.
• Pro děti s OMJ jsou vytvořeny podmínky k rozvoji řeči – dostatek
pomůcek, obrázků, práce s piktogramy.

Hodnocení stáže
•

•

•

Velkým přínosem je zapojování dalších osob ve
vzdělávání (asistentů, externistů)
Velmi pěkné užívání piktogramů při komunikaci s
dětmi s OMJ
Mnoho nové inspirace pro výtvarnou, ale i
didaktickou činnost nejen pro děti s OMJ

