
Vzdělávání dětí s OMJ v Řecku
6. – 9.6.2021

Athény
Věra Bokrová a Jana R. Kopasz



Řecké školství
• Vzdělávací systém rozdělen na tři stupně – předškolní a primární, sekundární (2 cykly) a terciální

• Povinná školní docházka začíná v 5-ti letech (pro děti narozené od 1.1. do 31.12.), od šk. roku 
2021/2022 od 4 let (MŠ 2 roky, ZŠ 6 let, gymnázium 3 roky)

• MŠ jsou bezplatné

• Dva typy školek: půldenní (8.30 – 12.15, jeden učitel, zároveň ředitel, 7 – 30 dětí) a celodenní 
(7.45 – 16.00, dva učitelé, služby se střídají po roce)

• Bez stravy, v chudších oblastech vozí jídlo do MŠ neziskové organizace

• Školní rok od 11.9. do 21.6.
• Národní vzdělávací program připravuje Pedagogický institut, schvaluje Ministerstvo školství a 

náboženských záležitostí
• Mnoho učitelů zaměstnáváno na rok, každý rok musí znovu žádat o přijetí na Ministerstvu. O 

přijetí a přiřazení do MŠ se rozhoduje na základě bodového systému (vzdělání, odpracované roky, 
rodina, počet dětí). Postgraduaální vzdělávání si učitelé musí hradit sami, o DVPP rozhoduje 
Ministerstvo ( 6 dní ve školním roce, školky jsou v tyto dny zavřeny)



31. Nipiagogio Athinas
• Jednotřídní MŠ s polodenním provozem, jedna 

učitelka, zároveň ředitelka

• Svačinu si nosí z domova, nepřezouvají se, ani 
nepřevlékají

• 18 dětí, z toho dvě třetina dětí s OMJ 
(Afganistán, Pákistán, Bangladéš, Albánie, 
Rumunsko)

• Třída rozdělena do center aktivit (školní růžky) 
– hudební, kreativní, obchod, stolní hry

• Aktivity zaměřené na výtvarné, pracovní 
činnosti a hudební činnosti



The 35th Kindergarden of 
Athens

• Jednotřídní MŠ s celodenním provozem, 
ředitelka a učitelka

• 25 dětí, z toho dvě třetiny OMJ (7 dětí nemluví 
řecky vůbec, Gruzie, Bangladéš, Sýrie, Rumunsko, 
Irák, Albánie, Bulharsko, Polsko)

• Do ledna se vše zaměřuje na porozumění jazyku 
– pracovní činnosti, výtvarné činnosti, hudební 
činnosti.

• Od ledna projektové učení – zaměřené na 
multikulturní vzdělávání 

• Jídlo do MŠ dováží nezisková organizace



Metody práce s OMJ

• Výrazná mimika a gestikulace

• Využití obrazového materiálu

• Piktogramy

• Výtvarné a pracovní techniky 

• Vizualizace učebních materiálů

• Propojování jednotlivých mateřských 
jazyků (slovníčky, písničky, pohádky, zvyky)

• Multikulkturní projekty (cestovní kancelář, 
ukolébavky)

• Spolupráce s rodinou 



Přínos pro naší praxi

• Vytváření slovníčků

• Překlad materiálů do jednotlivých mateřských 
jazyků

• Multikulturní projekty

• Spolupráce s rodinou – projektové dny
• Vizualizace učebních materiálů



Děkujeme


