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 2019/2020

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) so
zameraním na stupeň ISCED 3;



najmenej 3 roky pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na vysokej škole v SR
s vyučovacím jazykom slovenským; pedagogickú prax v rámci interného doktorandského
štúdia uchádzač doloží potvrdením vysokej školy, kde uvedie zoznam predmetov, ktoré viedol
na vysokej škole (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam
vedených záverečných prác. Akceptuje sa iba pedagogická prax v doktorandskom študijnom
programe akreditovanom v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo v študijných
odboroch zameraných na jazyky a literatúry (všeobecná jazykoveda, literárna veda,
prekladateľstvo a tlmočníctvo, teória a dejiny konkrétnych národných literatúr, slovanské
jazyky a literatúry, neslovanské jazyky a literatúry, cudzie jazyky a kultúry a jazykoveda
konkrétnych jazykových skupín).



praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka s použitím
moderných metód, prípadne pedagogická 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.








Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Maďarsko
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
schopnosť vedenia jazykových kurzov na všetkých úrovniach;
flexibilita a aktívnosť vo vyučovacom procese;
schopnosť podieľať sa na odborných projektoch a vedeckej práci katedry;
schopnosť prehľadne informovať o slovenských reáliách;
znalosť anglického alebo maďarského jazyka vítaná.

2.





Varšavská univerzita, Poľsko
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
špecializácia na slovenskú lingvistiku;
skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
schopnosť prehľadne informovať o reáliách Slovenska.

3.





Sliezska univerzita v Katoviciach, Poľsko
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyka a literatúra;
skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
skúsenosti s organizáciou kultúrnych podujatí;
flexibilita a aktívnosť vo vyučovacom procese.

4.






Univerzita v Bukurešti, Rumunsko
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
špecializácia na slovenskú lingvistiku;
flexibilita a aktívnosť vo vyučovacom procese;
znalosť rumunského jazyka vítaná.

5.







Univerzita v Ľubľane, Slovinsko
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
skúsenosti s výučbou lingvistických disciplín;
skúsenosti s vedecko-výskumnými činnosťami;
organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách;
splnenie podmienok pre habilitáciu Univerzity v Ľubľane (lektor alebo hosťujúci profesor).

6.







Bolonská univerzita vo Forlí, Taliansko
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
špecializácia na slovenskú lingvistiku;
aktívna znalosť talianskeho jazyka (potrebný pri vyučovacom procese);
skúsenosti s prípravou kultúrnych podujatí a propagáciou slovenského jazyka a kultúry v
zahraničí;
flexibilita a aktívnosť vo vyučovacom procese.

7.






Užhorodská národná univerzita, Ukrajina
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
schopnosť prednášať všetky jazykovedné a literárnovedné disciplíny;
ovládanie ukrajinského jazyka;
flexibilita a aktívnosť vo vyučovacom procese.
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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 definovanej § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho minimálne 2 roky na základnej
alebo strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Slovenskej republike;
organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC;
zdravotná spôsobilosť;
bezúhonnosť.

B. Špecifické kritériá jednotlivých škôl:
1.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe,
Maďarsko
1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy a strednú školu









vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu
s aprobačným predmetom slovenský jazyk a literatúra alebo študijný program učiteľstvo
akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov s aprobačným predmetom slovenský
jazyk a literatúra;
minimálne 5-ročná prax na osemročnom alebo štvorročnom gymnáziu;
skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov (napr. dramatický);
organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách;
výpočtová gramotnosť.




Škola bude ďalej vyžadovať:
vyučovanie slovenského jazyka dospelých (pedagógovia, rodičia, národnostní aktivisti);
zapojenie sa do doškoľovacieho systému pedagógov v slovenskom jazyku týkajúceho sa
dvojstupňovej maturitnej skúšky;
účasť na zasadnutiach rodičovského združenia, na konzultačných hodinách, na zasadnutiach
učiteľského zboru a na pracovných poradách predmetovej komisie;
aktívna účasť na vytvorení vnútorného hodnotiaceho systému inštitúcie zo slovenského
jazyka;
aktívna účasť na miestnych, regionálnych a celoštátnych doškoľovaniach učiteľov;
aktívna účasť na kultúrnej činnosti inštitúcie a programoch čabianskych Slovákov.

2.

Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, Rumunsko






1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy a strednú školu


vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so
zameraním na 5. – 9. ročník základnej školy s aprobačným predmetom matematika
v kombinácii s iným prírodovedným predmetom, vítaná je informatika; alebo študijný
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3.

program v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov
s aprobáciou matematika v kombinácii s iným prírodovedným predmetom, vítaná je
informatika;
skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov.
4. základná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním
slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina
1 miesto učiteľa pre I. stupeň základnej 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 alebo študijný program elementárna pedagogika v študijnom odbore
predškolská a elementárna pedagogika (študijný program primárneho vzdelávania v študijnom
odbore predprimárneho a primárneho vzdelávania);
skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
skúsenosti s činnosťou na medzinárodných projektoch;
organizačné schopnosti a skúsenosti s mimoškolskými aktivitami a vedením krúžkov
(choreografické schopnosti);
ovládanie hry na hudobný nástroj;
výpočtová gramotnosť;
znalosť ukrajinského alebo ruského jazyka vítaná.

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 (v prípade
záujmu o viacero pozícii uviesť ich poradie);
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 alebo doklad preukazujúci
uznanie prvej atestácie podľa § 61 ods. 7, resp. ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.);
U lektorov potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného doktorandského
štúdia s uvedením predmetov, ktoré viedol na vysokej škole (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 14. apríla 2019 do 23,59 h.
Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne.
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