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Hello, my name is Meerim . I am 21
years old student of International Ala
Too University. 
I live in a very unusual, beautiful
country - Kyrgyzstan, where every day
is bright and cheerful. The capital of
Kyrgyzstan is a wonderful blooming
city of Bishkek. My Kyrgyzstan is rich
in nature and clean air, walnut forests,
and shimmering lakes. 
In our country there are many
nationalities and a well-developed
tourism. Therefore, the current
generation not only knows their native
languages but also try to learn foreign
languages as a communication with
people. As I know my native language
Kyrgyz and Russian languages. At the
moment I am studying English and
German fluently. 
I am studying in one of the best
universities in Kyrgyzstan. Education
takes place in English which is a huge
quality and priority for me. My
department is English Language and
Literature. So I am future teacher. I
believe that this profession is the most
responsible and noble. For me it was
very difficult from the beginning,
because you are not only a future
teacher, you are a psychologist, friend,
and adviser.  

You are a unique person. 
In this year I had a practice in the school. I 
taught them English language. I had three 
categories of pupils. It was: children, 
adolescents and adults. They are very 
different I need very different method of 
pedagogy. I use direct method with 
adolescent and adult, because they should 
know English as well as they need .It was big
plus for my Edison project, because I know 
how to work with the pupils. 
I know that teacher should be interest 
person with own method of the studying. 
Not to be strict but at the same time not to 
be kind. Try to do many social activities, 
such as game, sing a song, watch a programs 
go to the somewhere with the student. 
I am interested with the skiing and with 
cultural sights. Also I love take a photo of 
nature or some architecture. It seems to me 
there are many students who share and 
expose my worldview. 

English teacher

Photographer
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Ahoj, mé jméno je Meerim, je mi 21 let
a studuji na mezinárodní univerzitě
Ala Too. 
Žiji v opravdu neobvyklé, ale nádherné
zemi – Kyrgyzstánu, zemi, kde je každý
den radostný a veselý. Hlavní město
Kyrgyzstánu je úžasné vzkvétající
město Bishkek. Kyrgyzstán je bohatý
co se do přírody, čistého vzduchu,
ořechových hájů a třpytících se jezer
týče. 
V mé zemi můžete nalézt mnoho
národností a je zde velmi rozvinutý
turistický ruch. To je jeden z důvodů,
proč moje generace umí nejen svůj
mateřský jazyk, ale také se snaží
naučit se jazyky cizí, abychom poté
mohli komunikovat s jinými lidmi. Já
sama umím kyrgyzsky, rusky a učím se
anglicky a německy. 
V současnosti studuji na jedné z
nejlepších univerzit v Kyrgyzstánu.
Výuka probíhá v angličtině, což je pro
mě velká výhoda a byla to pro mě i
priorita. Můj obor je angličtina a
literatura, což mě připravuje na
budoucí dráhu učitelky. Myslím si, že
tato profese je snad ta
nejzodpovědnější a nejušlechtilejší.
Ze začátku to pro mě nebylo
nejjednodušší, protože když člověk
má učit, člověk není jen učitelem, ale
také psychologem, přítelem a rádcem.  

Člověk je v tomto směru pak opravdu 
jedinečným. 
V tomto roce jsem měla stáž na škole, kde 
jsem vyučovala angličtinu. Měla jsem žáky z 
různých věkových skupin (děti, adolescenti 
a dospělí). Používala jsem tedy různé 
pedagogické metody, protože každá tato 
skupina je velice odlišná. Používala jsem 
přímou metodu s adolescenty a s dospělými, 
protože ti už by měli mít odpovídající 
znalosti angličtiny. Tato stáž byla určitě 
velkým přínosem pro projekt EDISON, 
protože jsem mohla pracovat takto s žáky. 
Jsem si vědoma toho, že učitel by měl být 
zajímavou osobou s vlastním přístupem k 
výuce. Nebýt přísný, ale zároveň nebýt příliš 
laskavý. Myslím, že by se měl snažit dělat co 
nejvíce společenských aktivit, jako hry, 
zpívání, sledování některých programů, 
nebo návštěvy některých míst se studenty. 
Ráda lyžuji a navštěvuji kulturní památky. 
Také velmi ráda fotím přírodu nebo 
architekturu. Připadá mi, že je mnoho 
studentů, kteří sdílí můj pohled na svět. 

Učitelka angličtiny

Fotografka


