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Školství v Belgii

 Belgické království je rozděleno na tři regiony:
Vlámsko neboli Flandry, Valonsko a region Brusel.

 Mateřská dovolená trvá tři měsíce, poté jde většina dětí do
jeslí a matky zpět do práce.

 V Belgii, která je členskou zemí Evropské unie a
Severoatlantického společenství, se používají tři
oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a
němčina.

 Vzdělávání do 18 let je bezplatné včetně mateřské školy,
která ale není povinná. U sekundárního a terciálního
vzdělávání existuje systém přídavků na studium pro rodiče s
nízkým příjmem. MŠ je vždy součástí základní školy.
Povinnou školní docházku děti plní mezi 6. a 16. rokem.

 Hlavní město Brusel je sídlem NATO a některých z
institucí EU.
 Rozloha země činí 30 518 km čtverečních a přes 11
400 000 obyvatel Belgii řadí mezi nejlidnatější země
světa.
 Belgie je mimo jiné velmocí piva, čokolády a
diamantového průmyslu.

 Vyučování probíhá od pondělí do pátku v čase 8:30 (9) –
15:30 (16) kromě středy, kdy je výuka jen dopoledne.
 Na střední ani vysoké školy nejsou přijímací zkoušky, šanci v
prvním ročníku dostane každý.
 Děti v Belgii se běžně učí 3-4 jazyky.

Sint-Bavo Basisschool
 Poměrne velká katolická škola se nachází v
centru města Gent ve Vlámsku.
 Moderní, dobře vybavená budova s
poskytuje zázemí pro 8 tříd mateřské školy
(od 2,5 do 6 let věku) a 15 tříd základní školy
(1.-6. třída).
 Až 60% dětí je s OMJ (nemluví Vlámsky), až
50% jich má rodiče jiné národnosti než
holandské.
 V každém ročníku je navíc jeden pedagog,
který se individuálně věnuje dětem s OMJ.
 Ve škole nosí děti uniformu, kterou stírají
sociální a další rozdíly.
 Škola je otevřena od 7:30 do 18hod od
pondělí do pátku.

Metody a formy práce s dětmi s OMJ v MŠ

Učení se prožitkem, podpora smyslů
Fixování slov v pohybu, pochopení
jejich významu
Individuální přístup
Respekt k sobě i ostatním

Komplexní program „Jules“
plně využitelný pro děti s OMJ
v MŠ
Ucelená koncepce
Propracovaná metodika
Množství pomůcek
Velká pomoc pro děti s OMJ –
orientace v režimu, činnostech, rituálech,
upevnění a rozvoj slov, slovních obratů,
usnadnění komunikace dítěte s OMJ, navázování
vztahů

Osobní přínos stáže a využití pro
vlastní práci s dětmi s OMJ?
 Počítám s využitím prvků a pomůcek
vycházejících z programu Jules pro práci s
dětmi s OMJ, který mě opravdu oslovil.
 Zaujalo mě využití piktogramů, usnadňující
dětem s OMJ orientaci v prostředí MŠ.
 Sympatický mi byl častý pobyt venku,
prostor pro svobodné utváření vztahů jak
mezi dětmi s OMJ navzájem, tak s
ostatními dětmi.

