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Navštívené školy:
• Název školy: 31.Nipiagogio Athinas
• Ředitelka: Natasa Dipla
• Škola poskytuje vzdělávání dětí pouze předškolního věku, 2 roky předškolního vzdělávání jsou povinné
• Škola spolupracuje v rámci pilotního projektu EU povinné 2 leté předškolní vzdělávání, které pomáhá bez problémovější zařazovaní

dětí s OMJ do řeckého předškolního systému vzdělávání.
• Děti s OMJ mají podporu individuálního přístupu asistenta a pedagoga na třídě. 
• Vzhledem k velkému množství dětí s OMJ, škola je umístěna v centru Athén, kde 70% obyvatel je tvořená cizinci. Tím jim škola 

pomáhá být aktivně účastní na vzdělávání a mimoškolních aktivitách, které vedou k rozvoji komunikačních dovednosti a hladší 
integrace do řecké společnosti.

• Ve třídě bylo celkově přítomno 20 dětí, 90% dětí s OMJ z celého světa- Angola, Maroko, Súdán, Turecko, Moldávie, Itálie, Čína, 
Nigérie. Vyučující jazyk je řečtina.

• Vzdělávací program se skládá z 5 základních oblastí a je opřen primárně o enviromentální výchovu a rozvoj komunikačních 
dovedností děti s OMJ

• Vzhledem k vysokému počtu dětí s OMJ vzdělávací program reflektuje rozvoj komunikačních dovednosti na denní báze a zároveň 
pedagog a asistent pedagoga pracuje individuálně s dětmi v průběhu celého dne. Na začátku školního roku provádí odborník 
depistáž, na základě které má přehled o jazykové úrovni dětí a rodiny a o jejich přirozeném kulturním prostředí.  Na základě této 
depistáže si vytvářejí vlastní individuální plány pro děti s OMJ, které učitel spolu s asistentem aplikuje po denní práci. Poměrně 
často konzultují postupy , metody, kroky a celkový progres každého dítěte. V případně stagnaci nebo regresu dítěte s OMJ řeší
pedagog pomoc s rodičem a odborníkem, který je garantovaný odborně státem.

• Škola byla klasická státní, bezplatná, rodiče kupují pomůcky a materiál dle požadavku pedagoga, jednotřídní, zapsáno 30 dětí.



• Název školy: The 35th Kindergarten of AthensThe 35th Kindergarten of Athens

• Ředitelka: Maria Karagianni

• Škola je jednotřídní, zapsáno 25 dětí, z 20 zemí.

• Státy: Maroko, Turecko, Moldávie, Nigérie, Laos, Rusko, Brazílie, Sýrie, Alžír, Mongolsko

• I tato škola má povinné dvouleté povinné vzdělávání

• Státní a bezplatná

• Vyučují v řečtině, pokud dítě zvládne aspoň základy řečtiny, přidává se v povinném ročníku angličtina.

• Ráno probíhá scházení, volná hra, dětí s OMJ mají individuální práci s asistentem a pedagogem na rozvoj jazyka, vzhledem k jazykové bariéře 
je prostor třídy členěn do tematických koutků- kuchyň, divadlo, doprava, enviromentální, které je průběžně tematicky mění.

• Škola se aktivně zapojuje do několika projektů, které pomáhají celým rodinám dětí s OMJ- finančně, materiálně, vyplněním volného času s 
důrazem na učení jazyka a integraci do řecké společnosti. Projekt strava do škol, bazary oblečení, ekologie, sdílená knihovna. 

• V projektech ekologie si asistent a učitel bere individuálně děti s OMJ a rozvíjí slovní zásobu. Touto cestou projektů zapojují aj rodiče do 
života školy a to tím, že fotí dopravní značky, vytisknou je a učí se na nic bezpečnost. Rodiče prezentují dětem svojí zemí.

• První pololetí je věnováno pouze na stmelení kolektivu a tím dávají dětem prostor k interakcím. Do Vánoc již děti do určité míry mluví řecky. 

• Hlavním cílem práce s dětmi s OMJ pro školu podporovat v dětech samostatnost, sebevědomí, překonávání ostychu a zapojování se co
činností. Každý den je jedno dítě s OMJ pomocník učitelky, s tím souvisí posilování řečtiny a posilování postaveni dítěte s OMJ ve třídě.

• Na začátku roku je schůzka rodičů s OMJ, učitelé hledají mezi rodiči ochotného překladát formou dobrovolnictví, takřka se domluví na 
různých úkolech pro rodiče. Učí se vzájemně říkanky, ukolébavky z různých zemí.

• Pomoci vizualizace písní učí řečtinu
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