Nadace PPF a The Kellner Family Foundation se
rozhodly v rámci 100milionové podpory ve prospěch vzdělávání a integrace ukrajinských dětí
realizovat projekt Učebnice pro Ukrajinu. Ve
spolupráci s MŠMT ČR iniciujeme a financujeme
vydání učebnic a dalších vzdělávacích materiálů, abychom je mohli poskytnout zdarma školám
a organizacím pracujícím s uprchlíky.
Na adrese www.ucebniceproukrajinu.cz bude
k 1. červnu spuštěn speciální portál, jehož prostřednictvím si budou moci základní i střední školy, nevládní organizace a další subjekty realizující adaptační

programy pro uprchlíky objednat ZDARMA učebnice a další výukové materiály pro všechny věkové skupiny. Objednáním učebnic prostřednictvím
portálu se následně uzavře darovací smlouva mezi
Nadací PPF a příjemcem, který pak bude moci
učebnice využít výhradně pro nekomerční účely.
Objednávání z tohoto portálu není určeno jednotlivcům. Objednávky by měly realizovat subjekty
zajišťující vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ), realizující
činnost adaptačních skupin, neformální jazykovou výuku nebo poskytující jiné služby ukrajinským uprchlíkům.

www.ucebniceproukrajinu.cz
Na portálu lze objednat např. tyto výukové materiály:

Česko – ukrajinský ilustrovaný slovník
Materiál pro všechny věkové kategorie
sloužící k usnadnění dorozumívání
v českém jazyce

Česky raz dva
Výukový materiál, metodická podpora
pro učitele a rozšiřující aktivity
pro I. stupeň ZŠ
Vzdělávací materiál realizovaný
Centrem pro integraci cizinců

Raketa
Speciální vydání časopisu pro děti
RAKETA v ukrajinštině

Levou zadní I.
Učebnice a pracovní sešit pro žáky
pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Vzdělávací materiál realizovaný
Meta o.p.s.

Čeština expres A1/ 1, 2
Učebnice a pracovní sešit pro VŠ
a dospělé
Úvodní vzdělávací materiál
nakladatelství Akropolis

Učíme češtinu jako druhý jazyk
Metodická podpora pro učitele
Metodika od Mety pro učitele
zejména na I. stupni ZŠ

Projekt vzniká v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je realizován pro bono s nákupním portálem
heureka.cz, technické zajištění poskytne systém Shoptet, sklad a logistické řešení zajistí bezplatně MailStep a distribuci 10 tisíc
zásilek zdarma poskytne balíkový přepravce PPL. Mediálním partnerem projektu je TV Nova.
Projekt je realizován s laskavým přispěním a ve spolupráci:

