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• Seznámení s kyperskou kulturou, 
tradicemi a systémem vzdělání včetně 
jeho alternativ

• Beseda s kyperským pedagogem, 
vysvětlení edukačního systému na 
Kypru

• Multikulturní rozdíly a národní hrdost 
Kyperčanů

• Angličtina je spojujícím se jazykem 
všech kultur žijících na Kypru

12.5.2019Little Scholars - Lemesos



13.5.2019Little Scholars - Lemesos



14.5.2019Little Scholars - Lemesos

• Týdenní plán školy: Kyperské dny

• Ukázka naplánovaných kyperských 
řemesel

• Muzikanti, řemeslníci, tanečníci 
přišli v tradičních krojích

• Začleňování dětí s OMJ bylo bez 
obtíží, priorita je socializace, pak 
následuje vzdělání

• Metody a formy, které paní 
učitelka využívala, jsou 
přenositelné do našeho českého 
prostředí



Megalou Theodosiou-
Lemesos

15.5.2019

• Výuka ve skupinkách max. 8 dětí

• Výuka dětí s OMJ je normální 
součást vzdělávání multikulturní 
rodiny

• Výuka anglického jazyka je také 
velmi důležitá

• Při práci s dětmi se využívá 
interaktivní tabule, která je v každé 
třídě

• Učitelé jsou všímaví, mluví 
dvoujazyčně, využívají svůj hlasový 
potenciál, bezvadně děti zaujmou



15.5.2019
Megalou Theodosiou -

Lemesos

• Práce s dětmi je rovněž v budově i 
venku, děti hrají různé didaktické 
hry, např.: Twister, číslovanou

• Do škol dochází externí lektoři na 
výchovy (hudební, tělesnou, 
výtvarnou a dramatickou

• Temperamentní národ, učitelé jsou 
přátelští, usměvaví, komunikativní

• Děti jsou zvídavé a se silnou 
dávkou sebevědomí

• Všechny školy mají rodinnou 
atmosféru



Metody práce s OMJ

• Prvotní v kyperské předškole je socializace – díky jednotnému jazyku AJ se 
vlastně téměř všechny děti učí novému komunikačnímu prostředku

• Základem práce s dětmi je prožitková výuka a názornost

• Vzhledem k novému jazyku při výuce se hodně dbá na přiměřenost

• Důležitým prvkem je skupinová práce – pedagogovi umožňuje individuální 
přístup a zároveň podporuje komunikační kompetence dětí mezi sebou

• Pokud dítě s OMJ i nadále potřebuje větší podporu – dochází do neziskové 
organizace, která tyto děti i dospělé sdružuje a má pro ně odpolední 
vzdělávací programy


