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1.
Breaking the Boundaries, Migrant Workers' Children in the EC / [Rec.] Rosemary Preston
-- eng
Sign.:
migrace ; multikulturní výchova ; dítě migrujícího pracovníka ; srovnávací pedagogika ; výzkum ; recenze ;
Evropa ; recenzovaný sborník

Sborník obdivuhodně zachycuje politicky orientovaný výzkum ve srovnávací pedagogice od historických a
mezinárodních souvislostí pracovní migrace a mezikulturního vzdělávání v Evropě k jednotlivým
výzkumným projektům v různých zemích Evropského společenství, říká recenzentka.
https://katalog.npmk.cz/documents/1465

2.
Česky (konečně) trochu jinak / [Rec.] Jakub Línek
-- cze
Sign.:
čeština ; výuka ; zahraniční žák ; zahraniční student ; učebnice ; recenze

Recenze učebnice určené pro učitele i zahraniční zájemce o český jazyk. Nápln učebnice tvoří padesát tři
krátkých lekcí, klíč ke cvičením a česko-francouzský slovníček.
https://katalog.npmk.cz/documents/2039

3.
Different Cultures, Same School: Ethnic Minority Children in Europe / [Rec.] Ray C. Rist
-- eng
Sign.:
vzdělávání ; dítě ; přistěhovalec ; národnostní menšina ; recenze ; západní Evropa ; východní Evropa

Recenzovaná publikace analyzuje vzdělávací politiku a praxi různých západoevropských zemí v oblasti
vzdělávání dětí přistěhovalců a dětí z národnostních menšin. Recenze zdůrazňuje její aktuálnost vzhledem k
sílící migraci z východoevropských zemí.
https://katalog.npmk.cz/documents/604

4.
Enfants étrangers: le silence a un sens / [Rec.] Anne Rousseau
-- fre
Sign.:
přistěhovalectví ; migrant ; dítě migrujícího pracovníka ; dítě cizí národnosti ; kulturní prostředí ; rodinné
prostředí ; působení ; stres ; mutismus ; psychická zátěž ; recenze

Mlčení jako reakce dětí přistěhovalců na nové, zcela odlišné prostředí, na konfrontaci různých kultur, jazyků,
obyčejů. Autorka uvádí mechanismy, které mohou být příčinou mlčení (trauma z imigrace, nepřátelské
prostředí, pokoření, vzpomínky na rodnou zemi, pocity viny). Mlčení je zdrojem kulturních konfliktů.
https://katalog.npmk.cz/documents/1790
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5.
Herritage Languages and Education / [Rec.] Jo-anne Lee
-- eng
Sign.:
školství ; vzdělání ; bilingvismus ; jazyková výuka ; mateřský jazyk ; první cizí jazyk ; druhý cizí jazyk ;
menšinový jazyk ; přistěhovalectví ; pedagogická sociologie ; Kanada

Sborník 15 článků, které se zabývají z různých aspektů tradičními jazyky (angličtina, francouzština) a
vzděláváním v Kanadě. Několik článků je věnováno tradiční výuce a druhému jazyku. Sborník obsahuje také
sociologickou analýzu uvedeného tématu (adaptace přistěhovalců apod.). Kniha podle názoru recenzenta
postrádá syntézu diskuse o tradičním jazykovém vzdělávání.
https://katalog.npmk.cz/documents/1868

6.
Intégrité, intégration, innovation pédagogique / [Rec.]
-- fre
Sign.:
přistěhovalec ; integrace ; pedagogika ; inovace ; školství ; nedostatek ; pomoc ; recenze

Pohyb obyvatelstva a kulturní diversifikace ve velkých městech, např. v Bruselu. Iniciativa sdružení "Le
Foyer" zaměřená na mladé přistěhovalce. Podněty k úvahám o možném řešení nedostatků ve školství v
mnohonárodnostním prostředí.
https://katalog.npmk.cz/documents/890

7.
Panser le dechirures culturelles / [Rec.] Marc Coutty
-- fre
Sign.:
výchova ; přistěhovalec ; školní prostředí ; rodina ; recenze ; Francie

Autor, odborník na východoafrické kultury, popisuje rozpor dětí přistěhovalců mezi školním a rodinným
prostředím a nebezpečí tohoto konfliktu pro společnost. Působení školy na obrušování kulturního systému
afrických přistěhovalců považuje za negativní (narušuje vztahy v rodině atd.).
https://katalog.npmk.cz/documents/1383

8.
Přínosná práce o didaktice češtiny pro cizince / [Recenzent] Jiří Kraus
-- cze
Sign.:
dítě cizí národnosti ; zahraniční žák ; cizinec ; učitel ; vzdělávání cizinců ; čeština ; příručka ; jazyková výuka
; recenze ; didaktika ; metodická příručka

Soustavné a bibliograficky dobře vybavené poučení nejen pro učitele češtiny jako cizího jazyka, ale také pro
učitele, kteří se s žáky - cizinci jen setkávají a pro pracovníky institucí, které se integrací cizinců zabývají.
Jazyk a styl je srozumitelný, dobrá orientace v probírané látce. Pět základních kapitol - Programová
východiska, K historii "češtiny z druhé strany", Jazykový znak a analýza komunikace (teoretická východiska),
Řečová komunikace a jazyková výuka a Modelování a výuka cizího jazyka - na materiálu češtiny.
https://katalog.npmk.cz/documents/270283
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9.
Quelle école pour quelle intégration? / [Rec.] Patrick Tapernoux
-- fre
Sign.:
integrace ; přistěhovalec ; vzdělávání ; recenze ; Francie

Kladně hodnocená publikace, která se věnuje integraci dětí přistěhovalců do francouzských škol.
https://katalog.npmk.cz/documents/1315

10.
Schools and Language Minorities in Twelve Nations / [Rec.] Wolfgang Mitter
-- eng
Sign.:
vzdělávání ; dítě cizí národnosti ; dítě ; přistěhovalec ; etnická menšina ; jazykové vzdělávání ; školská
politika ; recenze

Recenzovaná publikace přináší informace o přístupu a zkušenostech z oblasti vzdělávání dětí jazykových
menšin, zejména přistěhovalců, ve 12 vybraných zemích OECD. V závěru uvádí sumarizaci poznatků a
doporučení pro další vzdělávací politiku zaměřenou na jazykové a etnické menšiny.
https://katalog.npmk.cz/documents/2296

11.
Valková, J. (2014): Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí / [Recenzent] Dana Hánková
-- cze
Sign.:
učebnice ; čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců ; analýza ; obsahová analýza ; komparace ; hodnocení ;
hodnoticí kritérium ; komunikační výchova ; recenze

Recenze práce, která analyzuje a porovnává pět novějších učebnic češtiny pro nerodilé mluvčí s cílem určit,
zda se přiklánějí k metodické tradici gramaticko-překladové metody nebo ke komunikačnímu přístupu.
Recenzentka zmiňuje rozdělení práce na obecnou  a výzkumnou a zabývá se použitými parametry hodnocení
učebnic. Upozorňuje na drobné terminologické nejasnosti a některá sporná tvrzení autorky práce, naopak
oceňuje vytvoření užitečného posuzovacího nástroje, který mohou využít učitelé při výběru vhodné učebnice,
a další přínosy práce pro tvůrce učebnic.
https://katalog.npmk.cz/documents/454030
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