Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové
konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry
a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí
na akademický rok 2014/2015
I. Lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí
A. Všeobecné kritériá:
 minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk
a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov (študijné programy so
špecializáciou slovenský jazyk a literatúra), resp. jeho ekvivalent podľa predchádzajúcej
právnej úpravy (učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra);
 najmenej 3 roky pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na vysokej škole v SR
s vyučovacím jazykom slovenským v priebehu posledných piatich rokov (k termínu
vypísania výberového konania); pedagogickú prax v rámci interného doktorandského
štúdia uchádzač doloží potvrdením vysokej školy, kde uvedie zoznam kurzov, ktoré
viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých
akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác;
 praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka s použitím
moderných metód, prípadne pedagogickú prax na letných seminároch slovenského jazyka
pre cudzincov;
 ovládanie štátneho jazyka príslušného štátu (podľa požiadaviek zahraničnej univerzity);
 organizačné schopnosti, ovládanie práce s PC;
 zdravotná spôsobilosť;
 bezúhonnosť.
B. Špecifické kritériá jednotlivých univerzít:

1.

INALCO Paríž, Francúzsko
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk
a literatúra alebo v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu s aprobačným
predmetom slovenský jazyk a literatúra,
 schopnosť vyučovať slovenský jazyk ako cudzí jazyk,
 aktívna znalosť francúzskeho jazyka,
 schopnosť prednášania vo francúzskom jazyku,
 schopnosť komparácie slovenskej a francúzskej literatúry,

2.

Bieloruská štátna univerzita v Minsku, Bielorusko
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk
a literatúra s minimálne 5 ročnou univerzitnou praxou vo výučbe,

 schopnosť viesť praktické jazykové kurzy, prednášky a semináre z odboru literárna
veda a jazykoveda,
3. Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Maďarsko
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk
a literatúra,
 schopnosť výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka,

II. Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov na školách
s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí
A. všeobecné kritériá:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadaviek jednotlivých škôl;
 dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou;
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na základnej alebo
strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Slovenskej republike v priebehu
posledných piatich rokov (k termínu vypísania výberového konania);
 organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC;
 zdravotná spôsobilosť;
 bezúhonnosť.
B. špecifické kritériá:
1. Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši,
Maďarsko
1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy
Požiadavky školy:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so
zameraním na 5. – 9. ročník základnej školy s aprobačným predmetom slovenský jazyk
a literatúra alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu s aprobačným predmetom
slovenský jazyk a literatúra,
 skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov (zameranie na slovenskú
ľudovú, umeleckú alebo populárnu pieseň, spevokol, doprovod ľudového tanca),
 skúsenosti s prezentáciou slovenskej kultúry v zahraničí.
2. 4. základná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním
slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina
2 miesta učiteľa pre I. stupeň základnej školy
Požiadavky školy:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre 1.- 4. ročník
základnej školy alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5.
ročník základnej školy,

 skúsenosti s medzinárodnými projektmi,
 skúsenosti s vedením ľudového tanečného alebo speváckeho súboru.
3. Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom
slovenským v Budapešti, Maďarsko
1 miesto učiteľa pre I. stupeň základnej školy
Požiadavky školy:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník
základnej školy alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5.
ročník základnej školy,
 skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov.
1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so
zameraním na 5. – 9. ročník základnej školy s aprobačným predmetom informatika –
geografia alebo aprobácia informatika - fyzika,
 skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov.

III. Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov o všetky pracovné
pozície:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Prihláška do výberového konania s určením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza;
Osobný dotazník;
Profesijný štruktúrovaný životopis;
Zoznam publikačnej činnosti;
Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia
o štátnej záverečnej skúške, u učiteľov aj osvedčenie o prvej atestácii);
U lektorov potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného
doktorandského štúdia s uvedením kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom
pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam
školených záverečných prác;
Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo
čestné prehlásenie);
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis
z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je vyplnenie elektronickej prihlášky
na stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované
dokumenty. Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 4. 4. 2014 do
24.00 hodiny.
Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne.

