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O1 Kontext vzdělávání a mapa potřeb
1. Profesní historie učitelů/pedagogů.
Dotazník byl předložen 165 učitelům/pedagogům. V následujících tabulkách jsou uvedeny
roky praxe, vzdělání a profesní role.
Většina učitelů/pedagogů, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, prokázala více než 10 let
praxe (54 %), zatímco pouze 21 % dotázaných pracuje ve škole po dobu kratší než 5 let.
Procenta mladších/starších pracovníků byla v jednotlivých zemích rozdělena následovně:
Roky praxe v
oblasti
předškolní
výchovy

Fini
zavod
Radece, delo
za mlade

Goeteborgs
Universitet

Urzad
Gminy
Krasne

Comune di
Piacenza

Zakladni
Rigas Domes
skola a
Izglitibas
materska
Kulturas un
skola Angel,
Sporta
v. Praze 12 departements
Procenta
průměrně

méně než 5 let
mezi 5 a 10 lety
více než 10 let
celkem

20%
20%
60%

20%
20%
60%

20%
10%
70%

3%
23%
73%

47%
40%
13%

15%
35%
50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21%
25%
54%

Celkově vzato, většina učitelů měla středoškolské vzdělání (55%) zatímco zbývající měli
bakalářský titul nebo univerzitní vzdělání. Povšimněte si, že zatímco v Polsku a Litvě bylo
více učitelů se středoškolským vzděláním, v ostatních zemích má většina učitelů
univerzitní titul.
Úroveň vzdělání

Fini
zavod
Radece, delo
za mlade

Goeteborgs
Universitet

Urzad
Gminy
Krasne

Comune di
Piacenza

Zakladni
Rigas Domes
skola a
Izglitibas
materska
Kulturas un
skola Angel,
Sporta
v. Praze 12 departements
Procenta
průměrně

Vysokoškolský titul
Bakalářský titul
Pečovatelky v MŠ
celkem

20%
80%
100%

70%
30%
100%

100%
0

45%
53%

17%
83%

90%
10%

100%

100%

100%

100%
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Profesní role

Fini
zavod
Radece, delo
za mlade

Goeteborgs
Universitet

Urzad
Gminy
Krasne

Comune di
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Zakladni
Rigas Domes
skola a
Izglitibas
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skola Angel,
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v. Praze 12 departements
Procenta
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pedagog 0-3
učitel 36/předškolní
asistent učitele 3-6
asistent učitele 0-3
Celkem

23%
67%

0
61%

9%
91%

45%
55%

0
77%

0
100%

13%
75%

7%
3%
100%

0
39%
100%

0
0
100%

0
0
100%

23%
0
100%

0
0
100%

5%
7%

2. Jazykové dovednosti učitelů/pedagogů.
Pedagogové disponují různými jazykovými dovednostmi. Většina z nich hovoří kromě
svého rodného jazyka ještě dalšími 2-3 jazyky. V mnoha zemích jsou učitelé například
schopni hovořit až 3-4 jazyky na různé úrovni. Ve Slovinsku je to: chorvatština, angličtina,
francouzština, němčina, italština; v Göteborgu: arabština, bosenština, angličtina, finština,
perština, somálština, španělština; v Krasne: angličtina, francouzština, němčina,
španělština; v Piacenze: angličtina, francouzština, němčina, španělština; v Praze:
angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština; v Rize: angličtina, němčina,
ruština.
Pedagogové hovořící jedním nebo více jazyky na velmi pokročilé úrovni využívají tyto
jazyky každý den při komunikaci s dětmi a rodiči.
V Göteborgu někteří učitelé hovoří rodnými jazyky dětí přistěhovalců, jako je perština,
somálština, bosenština, arabština a tyto jazyky také vyučují.
3. Přítomnost bilingvních dětí ve třídě v jednotlivých zemích
Z analýzy odpovědí na otevřené otázky týkající se rodného jazyka, kterým hovoří děti z
jiných zemí, vyplynuly následující informace:
V Piacenze narůstá fenomén migrace, přičemž děti pocházejí zejména z oblasti Balkánu,
Latinské Ameriky a Severní Afriky. Celkově se ve třídě mluví 22 jazyky. Učitelé se občas
potýkají s problémy při komunikaci s rodiči, kteří téměř nemluví italsky. V některých
případech je ke komunikaci s rodinou využívána pomoc starších sourozenců.
Ve Švédsku se hovoří 26 jazyky, přičemž většinu tvoří jazyky z oblasti Afriky, Středního
východu, Balkánu, Ruska a Orientu. Švédsko přijímá mnoho nově příchozích uprchlíků,
kteří nemluví majoritním jazykem země. Pedagogové uvedli, že pociťují potřebu přístupu k
archivu zdrojů, aby se mohli učit ze zkušeností a našli vhodnou metodologii. Tvrdí, že
vícejazyčnost se musí stát rodinným majetkem, tak aby znalosti a pochopení dětí mohly
být rozvíjeny.
Další partneři obvykle přijímají rodiny pocházející z okolních zemí, jako je tomu v České
Republice, Lotyšsku a Slovinsku. V Polsku k imigraci nedochází.
Vzhledem k tomu, že jazykové a kulturní odlišnosti vedou k potížím, především v případě
rodičů, kteří mluví jiným jazykem, učitelé často využívají strategie jako je pomalé mluvení,
používání jednoduchého jazyka, psaní s pomocí Google Translator.
4. Názory na výuku druhého jazyka v raném dětství.
Tento projekt byl financován za podpory Evropské Komise. Tato publikace vyjdřuje výhradně názory
autora a Komise nenese zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
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Většina učitelů (74 %) podporuje výuku L2 od raného dětství: znalost více než jednoho
jazyka povzbuzuje objevování sebe sama, ostatních a světa.
Rané dětství je obdobím příznivým pro učení se jazykům, neboť dětská mysl je otevřená a
vnímavá. Jazyk je základem kognitivního vývoje. Učitelé uvádějí, že výhodou je předčasný
kognitivní vývoj a lepší schopnost řešit problémy.
Děti se učí rychle a cizím jazykům se naučí obdobně jako svému mateřskému jazyku.
Učitelé, kteří podporují vícejazyčnost tvrdí, že podporuje socializaci a schopnost „cítit se
jako doma” v multikulturní společnosti, zpřístupňuje více informací a více pracovních
příležitostí.
Pouze 22 % pedagogů přisuzuje dvojjazyčnosti střední význam, neboť jestliže není L2
využíván v každodenním životě, není užitečný a bude zapomenut. Kromě toho může na
začátku učení vzniknout komunikační zmatek.
Někteří učitelé poukazují také na rodiče, kteří raději vystavují své mladší děti pouze
jednomu jazyku a to jazyku hostitelské země, neboť jejich děti, které byly vystaveny
dvěma jazykům, vykazovaly jazykové obtíže.
5. Názor na opoždění jazykové akvizice a kognitivního vývoje
Učitelé uvádějí, že existuje souvislost mezi komunikačními dovednostmi a kognitivním
vývojem, ale většina dotazovaných (celkem 58 % s výjimkou Göteborgu, kde účastníci
výzkumu neodpovídali) se domnívá, že jen v několika málo případech existuje významný
vztah mezi opožděním kognitivního vývoje a obtížemi v jazykové kompetenci.
Vztah také závisí na stupni hendikepu a na tom, zda se jedná o vrozené nebo získané
obtíže. V některých případech (jako je například koktání) jazykové obtíže neovlivňují
inteligenci.
Některé problémy s jazykem souvisejí s prostředím (nestimulující, chudé, nedostatečné)
nebo s traumaty.
Jazykové poruchy jsou častější, ale obecně většina učitelů souhlasí se skutečností, že
jsou zřídkakdy spojeny s mentální retardací. Pokud mají děti v předškolním věku (3-6 let)
obtíže při vyslovování fonémů, musí být pozorovány, protože jejich učení může být v
budoucnu zpomaleno.
Pouze 32% učitelů si myslí, že mentální postižení ovlivňuje schopnost učit se a rozvíjet
jazyk. Kromě toho tvrdí, že jazykové problémy narušují učení, porozumění a komunikaci s
prostředím.
6. Vzdělávací metody.
Pedagogové uvádějí, že věnují pozornost komunikaci při každodenních činnostech.
Používají monitorovací nástroje k zaznamenávání slovní produkce dětí při hře, jako je
psaní poznámek, natáčení videa, popisné škály a týmová práce.
Dále využívají různé didaktické činnosti, jako jsou písně, básně, příběhy a obrázky.
Používají se různé strategie: vyjednávání, práce s textem, hraní rolí, vizuální příběhy.
Učitelé také využívají technologická zařízení: iPad, digitální nástroje, vícejazyčné aplikace.
Za účelem usnadnění učení majoritního jazyka žádají učitelé o pomoc kulturní mediátory.
Například v Göteborgu existují pedagogové, kteří hovoří stejným rodným jazykem jako
nově příchozí děti.
7. Vzdělávací potřeby.
Z analýzy odpovědí na otevřené otázky vyplývá, že země s nejvyšším počtem rodin ze
zahraničí (Göteborg a Piacenza) uvádějí výskyt potíží při každodenní komunikaci, jelikož
rodiče projevují větší zájem o informace týkající se péče (jídlo, spánek…) zatímco
Tento projekt byl financován za podpory Evropské Komise. Tato publikace vyjdřuje výhradně názory
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pedagogové by také rádi hovořili o jiných pedagogických záležitostech a také o rozvoji
dítěte.
Existují různé návyky, vycházející ze socio-kulturních a antropologických odlišností, jako je
stravování, oblečení, způsob spontánní hry a účast na školních aktivitách.
Tyto odlišnosti vyžadují speciální přípravu učitelů v následujících oblastech:
- mezikulturní komunikace
- zvýšení hodnoty mateřských jazyků
- adaptační strategie na nové prostředí pro nově příchozí, kteří nehovoří
majoritním jazykem
Pedagogové vyjadřují potřebu zaměřit učební osnovy v raném dětství na výuku cizího
jazyka se zdůrazněním následujících aspektů:
- denní jazykové kurzy pro všechny děti;
- školení v didaktických teoriích psychologicko-kognitivního vývoje a jazykových
kompetencí.

Tento projekt byl financován za podpory Evropské Komise. Tato publikace vyjdřuje výhradně názory
autora a Komise nenese zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
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EDUGATE – Vícejazyčná výuka v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství

O1 Kontext vzdělávání a mapa potřeb

A) Shrnutí odpovědí rodičů hovořících majoritním jazykem, kteří mají zájem o
dvojjazyčný program pro své děti.
Počet dotazování:
Bylo provedeno celkem 15 dotazování v Comune di Piacenza (Itálie), 95 dotazování v
Urzad Gminy Krasne (Polsko), 30 dotazování v RIGAS DOMES IZGLITIBAS KULTURAS
UN SPORTA DEPARTAMENTS (Lotyšsko), 15 dotazování v Zakladni skola a materska
skola ANGEL v Praze 12 (Česká Republika) a 15 dotazování ve Fini zavoad Radece, delo
za mlade,(Slovinsko).
1. Vzdělání a profesní zázemí dotazovaných rodičů
Celkově bylo vzdělání rodičů, kteří se zúčastnili průzkumu, na střední až vysoké úrovni.
81% ze 164 dotazovaných matek a 66% ze 161 dotazovaných otců dosáhlo vyššího
vzdělání. Překvapivě 100% dotazovaných matek/otců v Praze mělo univerzitní vzdělání.
Pokud jde o profesní role, 30 % z celkového počtu 107 matek, které odpověděly na tuto
otázku, se označilo za odborníky (kategorie, která zahrnuje intelektuální a vědecké
profese na vysokém stupni); pouze v Polsku byla 2 % matek nezaměstnaná. Pokud jde o
profesní roli otců, 44 % ze 108 otců, kteří specifikovali svou profesi, jsou technici a odborní
pracovníci. Zbývající rodiče pracují v oblasti služeb a obchodu (26 %), jako kancelářští
zaměstnanci (20 %) a manažeři (7 %). Pouze v Polsku jsou 2 % otců nezaměstnaná.
2. Jazykové znalosti matek a otců
98% ze 170 dotazovaných matek hovoří majoritním jazykem své země jako rodným
jazykem a pouze 2 % hovoří jiným jazykem jako rodným jazykem (dále označován jako
NL). Zatímco 97 % dotazovaných otců hovoří majoritním jazykem své země jako NL,
pouze 3 % hovoří jiným jazykem.
83 % z celkového počtu 170 dotazovaných rodin ovládá alespoň jeden cizí jazyk (dále
označován jako FL), kromě svého mateřského jazyka, zejména angličtinu.
3. Názory rodičů na výuku cizího jazyka v raném věku
Rodiče zaujímají dvě stanoviska: na jedné straně rodiče tvrdí, že je důležité upevnit NL
před zahájením výuky FL (47%); na druhé straně si 49% rodičů myslí, že to není nutné.
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Podle rodičů, kteří zastávají druhé zmiňované stanovisko, se děti mohou učit současně
dva různé jazyky, neboť mají výbornou paměť. Jejich mysl je tak vnímavá a flexibilní, že
okamžitě přijímá nová slova. Kromě toho se děti snadněji učí prostřednictvím her. Dále si
rodiče myslí, že znalost cizího jazyka přináší nové zážitky, přátelství, vyhlídky na
zaměstnání a možnost dozvědět se více o jiných kulturách.
Ti rodiče, kteří jsou přesvědčeni, že je důležitější upevnit L1 předtím, než budou děti
vystaveny L2 (především z Polska, Lotyšska a Slovinska) tvrdí, že mateřský jazyk je
nejdůležitějším jazykem, který by děti měly používat, protože děti nejdříve potřebují
komunikovat se svými rodiči a ostatními příbuznými.
Pouze zanedbatelné procento se obává, že by kombinace jazyků nemusela být vhodná.
Rodiče se obávají, že brzké vystavení více než jednomu jazyku může vyvolat zmatek, což
dětem neumožní naučit se pořádně žádný jazyk.
Když byli rodiče požádáni, aby vyjádřili výhody či nevýhody výuky FL v raném věku,
většina z nich (91%) uvedla pouze možné přínosy: děti mohou získat lepší
asimilační/učební schopnosti, rychlejší a trvalejší učení a snadnější přechod z jednoho
jazyka do druhého, znalosti základních gramatických pravidel, pravopisu a pochycení
přízvuku. Kromě toho si rodiče myslí, že děti získají více příležitostí pro svůj budoucí život.
Budou umět: komunikovat s více lidmi, otevřít svou mysl různým kulturám a multikulturní
společnosti, cestovat do zahraničí a budou schopny číst v různých jazycích. Budou mít
širší pohled na svět a více příležitostí v pracovní kariéře.
Nicméně 9 % z 87 rodičů, kteří poskytli podrobnou odpověď na toto téma, znovu vyjádřilo
obavy, že děti ve dvojjazyčné třídě mohou být opožděny ve správném mluvení a
mohou vykazovat zmatek při používání slov. To může způsobit chyby v komunikaci a
problémy při zapamatování si dalších slov. Navíc někteří rodiče věří, že učení se více než
jednomu jazyku není vhodné pro děti s vývojovými problémy.
4. Jak mohou rodiče podpořit vícejazyčný rozvoj svých dětí?
Zde uvádíme průměrné procento všech rodičů pro každou navrženou položku: většina
rodičů (téměř 58 %) se domnívá, že nejsnadnějším způsobem, jak podpořit dvojjazyčný
rozvoj dítěte je nechat je sledovat videa ve FL, což je následováno zapsáním dítěte do
dvojjazyčné školy (52 %), poté následuje podpora integrace s dětmi, které jsou rodilými
mluvčími a čtení dítěti v FL (obě možnosti přibližně 46 %), poté cestování do zahraničí
(42 %) a nakonec mluvení cizím jazykem, jemuž rodiče chtějí, aby se dítě naučilo (28
N%), účast na jazykových táborech a hraní počítačových her v FL (12 % a 9 %).
5. Postoj vůči dvojjazyčnému programu v mateřské škole
Obecně jsou rodiče příznivě nakloněni dvojjazyčnému programu v mateřské škole (93 %);
konkrétně v Itálii a v České Republice bylo zjištěno 100 % pozitivních odpovědí. V Itálii,
Lotyšsku a České Republice rodiny věří, že by měl dvojjazyčný program začít před 3.
rokem života dítěte, zatímco v Polsku a Slovinsku je to až po 3. roce života dítěte.
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B) Shrnutí odpovědí rodičů z cizích zemí na otázky v dotazníku.
Počet dotazování:
Bylo provedeno celkem 15 dotazování v Comune di Piacenza (Itálie), 4 dotazování v
Urzad Gminy Krasne (Polsko) a 100 dotazování na Goeteborgs Universitet (Švédsko).
1. Vzdělání dotazovaných rodičů
29% z celkového počtu 129 dotazovaných rodičů mělo vysokoškolské vzdělání (v Itálii
29 %), zatímco 21% mělo středoškolské vzdělání (67% v Itálii a pouze 25 % v Polsku).
Profese jsme nemohli porovnat, neboť ne všichni partneři poskytli tyto informace.
2. Jazykové znalosti dotazovaných matek a otců
Níže je uvedeno průměrné procentuální zastoupení jazyků, kterými hovoří rodiče z cizích
zemí:
Balkánské jazyky: 22 %, angličtina: 11 %, španělština: 10%, arabština: 8%, němčina: 4%,
méně než 3 %: ruština, asijské jazyky, somálština, kurdština a polština. Také je možné
pozorovat, že 29 % rodičů hovoří majoritním jazykem jejich země jako rodným jazykem. Je
tomu tak pravděpodobně proto, že ve Švédsku a Polsku je mnoho smíšených rodin,
zatímco v italském vzorku pouze 3 % rodičů z cizích zemí hovoří majoritním jazykem jako
NL. Povšimněte si například, že v italském vzorku bylo 7 různých rodných jazyků.
3. Jazykové zvyklosti rodičů z cizích zemí
Celkem 75 % z dotazovaných 119 rodičů často mluví se svými dětmi v jejich rodném
jazyce. Vezmeme-li v úvahu pouze Itálii a Polsko (s vyloučením Švédska), 41 % procent
rodičů uvedlo, že často mluví se svým dítětem v jazyce hostitelské země.
Dále zdůrazňujeme, že celkem 33 % dotazovaných rodičů uvedlo, že čte svým dětem ve
svém vlastním rodném jazyce (pouze 2 % v italském vzorku), zatímco 37 % čte svým
dětem v jazyce hostitelské země (40 % v italském vzorku). Celkem 41 % rodičů nechává
své děti, aby se dívaly na video v rodném jazyce, zatímco 62 % preferuje sledování videa
v jazyce hostitelské země (dále označován také jako HCL).
4. Názory rodičů na výuku druhého jazyka, jiného než je vlastní NL, v raném věku
Zjistili jsme, že celkem 57 % rodičů se domnívá, že je důležité upevnit vlastní rodný jazyk
před zahájením výuky dalšího jazyka. Konkrétně jsou údaje rozděleny následovně: 75 %
POLSKO; 57 % ŠVÉDSKO; 40 % ITÁLIE (zatímco 53 % z rodičů si myslí, že není nutné
upevnit NL před vystavením jinému jazyku).
Povšimněte si však, že na otázku: „myslíte si, že posílení jazyka hostitelské země může
mít negativní vliv na učení se dítěte jeho rodnému jazyku?": 83 % rodičů odpovědělo NE.
5. Jak mohou rodiče podpořit vícejazyčný rozvoj svých dětí?
Zde uvádíme průměrné procento všech rodičů pro každou navrženou položku:
Většina rodičů zdůraznila skutečnost, že mluvení rodným jazykem doma představuje
nejlepší způsob, jak podpořit dvojjazyčný rozvoj jejich dětí (50 %); což bylo následováno
podporou integrace s dětmi hostitelské země (25 %) a čtením dítěti v rodném jazyce
(22 %). A konečně 20 % uvedlo, že je důležité hovořit doma jazykem hostitelské země a
nechat děti, aby se dívaly na videa v HCL (15 %).
Souhrnně vzato jsme zjistili, že některé rodiny z cizích zemí si přejí vychovávat bilingvní
děti a dát jim příležitost naučit se jejich rodný jazyk jakož i jazyk hostitelské země. Značná
skupina se však obává, že předčasné vystavení dvěma jazykům by mohlo ovlivnit proces
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obecného vývoje jazyka a v širší perspektivě kognitivní vývoj dětí. Proto se domníváme,
že by významným cílem tohoto projektu mělo být poskytnout správné informace o
dvojjazyčném rozvoji především těm rodičům, kteří se zdají být méně informováni o této
problematice.

Tento projekt byl financován za podpory Evropské Komise. Tato publikace vyjdřuje výhradně názory
autora a Komise nenese zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

4

