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Nizozemí a vzdělávání
•

Nizozemsko, někdy označované i jako Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze
čtyř zemí Nizozemského království, která leží v severozápadní Evropě na
pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií.
Na rozloze 41 526 km² žije 16 986 475 obyvatel. S hustotou zalidnění
408 obyvatel na km² je Nizozemsko na 15. místě na světě.

•

Nezávislé Nizozemí (pouze severní část) bylo vyhlášeno po OsmdesáTleté
válce v roce 1581 VerlaTngheho lisTnou a trvalo do roku 1795, kdy bylo
obsazeno Francií. Ta na jeho území ustanovila v letech 1795–1806 Batávskou
republiku a poté v letech 1806–1810 podřízené Holandské království, které
bylo až do roku 1815 připojeno k Francii. Na Vídeňském kongresu bylo v roce
1815 vyhlášeno Spojené království Nizozemské, ke kterému patřila do roku
1830 také Belgie a Lucembursko. Po odtržení Belgie vzniklo současné
Nizozemské království, spojené až do roku 1890 personální unií s
Lucemburskem. Od roku 1890 existuje Nizozemsko v té podobě, jak je známe
dnes.

•

V současnosT je Nizozemsko konsTtuční monarchie. Ústavním zákonem z
roku 1815 byl zaveden systém dvoukomorového parlamentu a až do dneška
se skládá nizozemská zákonodárná moc z dolní a horní komory, srovnatelné s
českou poslaneckou sněmovnou a senátem.

• Nizozemí má zaslouženou pověst vzoru demokracie založená je
principech pluralismu, sociální odpovědnosT, tolerance a
pracovitosT. Je vysoce organizovanou společnosb, dokonce tak
moc, že tento jedinečný přístup Holanďanů se vyvinul jak ve
schopnost tato pravidla následovat, tak k tolerování výjimek z
pravidel.
• Povinná školní docházka začíná v Holandsku ve 4 letech a končí v
18 letech, přičemž od 16 do 18 let funguje částečná povinná
školní docházka (žáci musí navštěvovat nějakou ze vzdělávacích
insTtucí alespoň dva dny v týdnu).
• Během 4. až 12. roku navštěvují děT základní školu, která má 8
stupňů, od 3. stupně se žáci učí číst, psát a počítat.
• Po absolvování základní školy mají studenT na výběr ze 4 variant:
• Berufsvorbereitender Unterricht ( VBO) – předprofesní příprava
• Allgemein bildender Sekundarunterricht der Mi?elstufe (MAVO) –
všeobecné sekundární vzdělávání středního stupně
• Allgemein bildender Unterricht der Oberstufe (HAVO) – všeobecné
vzdělávání vyššího stupně
• VorwissenschaClicher Unterricht (VWO) – předuniverzitní
příprava

Prokino Zwolle 15.4.2019

8.00 – 16.30

Prokino – je podnikatelská a ﬂexibilní organizace, která nabízí denní
péči, péči a podporu. Vždy usiluje o spolupráci s rodiči, školami a
obcemi. Stará se o děT od 0 – 18 let.
V Prokinu se snaží o rozvoj vlastní idenTty: Stát se bm, kým jsem.
Naše návštěva proběhla v zařízení pro děT od 0 – 4 let.
DěT jsou vedeny k samostatnosT.
Hodně je dbáno na přírodu, pohyb a životní prostředí.
Vše, co děT dělají vychází z prožitku, osahávání si věcí…(při naší
návštěvě si 2-3leté děT malovaly prstem, kartonem, špachtlí do
mouky a kakaa).
DěT si hrají v koutcích – obchod, kuchyňka, větší část dne tráví
venku v přírodě.
Jídlo si děT přinášejí z domu, při přesunech ven se děT nepřezouvají.
O odpolední spánek si děT řeknou samy – starší děT.
DěT s OMJ jsou začleněny mezi ostatní děT, nemají problém se
zapojit do všech činnosb. Pro lepší komunikaci mají připravené
obrázky.

Daltonschool De Zevensprong Zwolle 16.4.2019
8.00 – 16.00
• Mono: Poznejte své talenty krok za krokem!
• ChrisTan Dalton School De Zevensprong je otevřená všem. V této
škole se děT učí pracovat samostatně, spolupracovat a dbát na
odpovědnost.
• Škola vyzývá děT, aby se učily a žily nezávisle a ve spolupráci s
ostatními.
• Pět základních hodnot Daltonské školy: nezávislost, odpovědnost,
spolupráce, účinnost, odraz.
• Škola má 320 žáků, od 3-12 let
• Nejmladší děT 3-4 navštěvují školku ve středu a v pátek, chodí
společně s dětmi z první třídy (4-5 let).
• DěT se učí organizovat a plánovat svou vlastní práci samy. DěT si
plánují, kdy vykonají své povinnosT, toto již začíná v 1. a 2. třídě
(4-6 let) s číselníkem. Pomocí barevného kolíku si dítě plánuje,
kdy bude daný úkol dělat. Starší děT si splnění úkolu zakreslují do
týdenní plánu.
• Zadání úkolů dostávají žáci v pondělí, do pátku musejí úkoly
splnit.
• V 8.třídě (11-12 let) jsou děT schopny provádět svůj vlastní
týdenní program. Tímto způsobem se učí pracovat nezávisle a
svobodně.

Daltonschool De Zevensprong Zwolle
• Ve třídách pro nejmladší děT jsou koutky, kde si děT mohou hrát
(kuchyňka, obchod, stavebnice…)
• Škola využívá i prostory chodeb, kde mají děT k dispozici
odpočívací prostory, stoly, stavebnice.
• Nejmladší děT ve třídách nemají lavice, pracují v kroužku na
židlích.
• O přestávkách děT využívají venkovní prostory zahrady a hřiště.
• Při týdenním plánu děT dostávají úkoly i dvojic, aby se naučily
spolupracovat a pomáhat si. Tato vzájemná pomoc se osvědčila
při práci s odlišným mateřským jazykem. Pro lepší komunikaci s
dítětem s OMJ nechávají dvojici spolu i tři týdny.
• Pro děT, které potřebují speciální pomoc při učení (jazykovou,
poruchy učení…) si děT vyzvedne speciální pedagog ve třídě a
pracují spolu v malé skupince (2-3 děT).

Katholieke Basisschool De Wilgenburg 17.4.2019
8.00- 16.00
• Mono: Dítě jako výchozí bod.
• Škola je součásb nadace Catent, sdružuje 34 základních škol.
Catent usiluje o lidský růst ve všech svých aspektech.
• Škola se snaží nabídnout každému dítěT odpovídající vzdělání a
příležitost se rozvinout.
• Škola je katolická, ale k této víře se ve škole hlásí jen 20% děb.
• Ve škole jsou žáci od 4-12 let, v pronajatých prostorech školy se
nachází dvě třídy děb od 0-4 let (0-3, 3-4).

Katholieke Basisschool De Wilgenburg
• 1. a 2. třída (4-6let)
• Kruh – děT začínají den v kruhu: čtení, diskuze. Dále se provádějí
jazykové, matemaTcké akTvity, děT dostávají instrukce pro
pracovní lekci.
• Pracujte a hrajte si – děT si vybírají akTvitu pomocí karTček s
piktogramy, každý týden dostávají 2-3 povinné úkoly. Dítě si
samo plánuje, kdy úkol splní.
• Hudba – ve třídách používají reprodukovanou hudbu s CD
přehrávače, interakTvní tabule nebo zpěv acapella. Seznamují se s
hudebními nástroji, rozvíjí pohybové dovednosT, rytmus.
• Tělocvična, hry venku – děT tráví spoustu času venku (každá
přestávka), významnou roli zde hraje i sociální aspekt. Při
špatném počasí se v tělocvičně konají pohybové hry, posilovna.

Katholieke Basisschool De Wilgenburg
• Škola používá pro podporu poziTvního sociálního klima ve třídách
– KANJERTRAING. Čtyři zvířátka se svými čepičkami: Tygr (bílá),
opice (červená), králík (žlutá) a pták (černá), jsou hlavními
postavami příběhu, který děT znají. Dítě se učí rozpoznávat
chování zvířete, své vlastní i chování druhého.
• Základní pravidla KANJERTRAINGU: věříme si navzájem,
pomáháme si navzájem, neposmíváme se druhému, nikdo si
nehraje na šéfa, nikdo není pateTcký.
• Pro děT s odlišným mateřským jazykem používají pracovní sešit a
karTčky s obrázky. S dítětem samostatně pracuje speciální
pedagog 30 minut týdně. Pokud dítě jazyk nezvládá vůbec,
odchází po dohodě s rodiči na jeden rok do jazykové školy. Na
odpolední výuku se vrací zpět do své školy, aby navazoval
kontakty se svými spolužáky.
•

Pro lepší koncentraci při samostatné činnosT ve třídách používají
děT sluchátka na uši, aby se navzájem nerušily.

• Každé dítě má na lavici kostku, ta slouží pro komunikaci mezi
učitelem a dítětem. Červený punbk: neruš mě, pracuji; zelený:
můžeš se mnou mluvit; otazník: potřebuji pomoc.

Shrnutí vzdělávání v Nizozemí
• Dítě se dostává do dětských skupin, školek už během prvního
roku života.
• Výuka začíná v podstatě již ve školce od druhého roku dítěte.
Potom začíná tzv. primární vzdělávání (od 4 do 12 let) a pokračuje
sekundárním (12 až 20 let), které žáky připravuje podle jejich
schopnosb na různé směry vyššího vzdělávání (středoškolské,
vyšší odborné nebo univerzit).
• Ve školkách a školách je kladen důraz na samostatnost,
spolupráce, odpovědnost, sebeobjevování, seberealizace…
• DěT tráví spoustu času v přírodě, venku, je podporován přirozený
pohyb.
• DěT s OMJ jsou začleňovány do kolekTvu bez problémů. Týká se
to děb od 0-4 let, přirozenou cestou – hrou s dětmi si osvojují
HolandšTnu. Ke komunikaci používají obrázky. Starší děT, mohou
po dohodě (mezi školou a rodiči) navštěvovat jazykový kurz. Ve
školách s dětmi pracují speciální pedagogové, používají speciální
pracovní sešity podle věku dítěte.

Přínos stáže
• Stáž je vždy přínosem. Je dobré vidět, jak se pracuje s dětmi
s OMJ jinde v Evropě. Poznávat odlišnou kulturu, poznávat
celkový školský systém dané země. Získání zkušenosb při práci s
dětmi OMJ (pomůcky, materiály, způsob výuky…)
•

Ikdyž v Nizozemí začíná školní docházka ve čtyřech letech, naše
děT pracují podobně (předčtenářské, předmatemaTcké, jazykové
dovednosT).

• V našich mateřských školách si děT více hrají, mají volnější
vzdělávací program.
• Více budeme podporovat samostatnost děb.
• Dětem s OMJ vytvoříme přirozené prostředí k osvojení jazyka.
• Zaměříme se na spolupráci s rodiči při osvojování si jazyka
( pomůcky, hry…)

Všude dobře, doma nejlépe!
„Každému člověku je jeho věk školou.“
Jan Ámos Komenský

