
STÁŽ V DÁNSKU 
Aalborg

12.2.- 16.2.2022
METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM 

JAZYKEM



ŠKOLSTVÍ V DÁNSKÉM KRÁLOVSTVÍ

• Chůvy a jesle – nejčastěji začínají děti okolo 10.měsíce věku
• Školky přijímají děti od 2,9 – 3 let.
• Ve školkách kladou důraz na „anerkendelse“ – uznání, porozumění, vzájemný respekt
• Faellesskab- kolekiv – děti jsou vedeny k tomu aby si pomáhaly a ne spolu soutěžily
• Klade se důraz na sociální kompetence
• 0 třídy (děti 5, 6.let)- až tam probíhá předškolní vzdělávání a děti se připravují na školní prostředí
• Škola – 10 let povinné školní docházky
• Známkování začíná v 8.třídě, do té doby jsou hodnocení slovně
• Učitelé mají volnější ruce ve výběru témat, učebnic a v metodách vyučování
• Rozdíl mezi pedagogem a učitelem- učitel pouze učí dané látky, pedagog obstarává ostatní požadavky studentů,
rodičů, řeší konflikty, stará se o administrativu

• V 9. třídě jsou závěrečné zkoušky
• Poté následují gymnázia, střední odborné školy nebo „efterskole“ (specifické školy pro studenty, kteří neví,

kam se po základní škole vydat



HOSTITELSKÁ ŠKOLKA: 
Børnehave Ferdinand
• Školka se nachází v menším městě a je jedna z nejoblíbenějších v okolí 
• Kapacita školky je pro 90 dětí, jsou rozdělené podle věku do čtyř skupin
• Enviromentální výchova, ve školce se nachází spousta hospodářských zvířat
- Vizuální práce s dětmi s OMJ – maňásková divadla (i jako boj proti šikaně),

práce s obrázkovými knížkami, docházení logopeda, který přezkušuje děti a 
a předává pedagogům metody, jak s dětmi správně pracovat. Také předává 
materiály rodičům aby mohli cvičit i doma. 
Zvířata slouží taktéž jako pomoc při komunikaci dětí s OMJ. Děti, které se bojí
komunikovat, vyhledávají přítomnost zvířat a povídají si s nimi. Preferují
mateřský jazyk. Nejdřív se dítě musí naučit svůj rodný jazyk a až poté další. 

• Školka má velké otevřené prostory
• Blízká spolupráce s rodiči, starají se o zvířata

ve školce o víkendech
• Podle výzkumu ve školce dochází k nejméně konfliktům mezi 

dětmi a pedagogy s rodiči



Inspirace a zkušenosti:

 V praxi bych nejvíce chtěla využít většího důrazu na sociální sféru
a společné vztahy mezi dětmi

 Dále bych ráda zařadila maňáskové divadlo jako pomoc při 
komunikaci a učení sociálních dovedností   

 Plánovat více činností mimo třídu (výlety, akce) 
 Více zařadit do vzdělávacích plánů enviromentální výchovu
 Vyrábět ze zbytkového materiálu, hudební nástroje z přírodnin, 

dekorace ve třídě.
 Zařadit občas práci se zvířaty – podpora kladných vztahů ke zvířatům a přírodě



1. 2. 3.

4.
5.

1. Pouliční umění od dětí
2. Sušárna na oblečení

ve školce
3. Dekorace ve školce

z nevyužitých materiálů
4.  Hudební nástroje vlastní

výroby
5.   Aalborg jako na dlani 



Veronika Urbanová
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