Nabídka stáže v Českém centru v Moskvě
Výuka českého jazyka
Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve
světě. Působí jako síť prostřednictvím 22 českých center v zahraničí na třech kontinentech. Jsou
agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země.
České centrum v Moskvě vyhlašuje výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny
jako cizího jazyka na období duben – červenec 2017, září – prosinec 2017 a leden – duben 2018
(termíny se opakují i v dalším období).
Studenti jsou převážně mladí Rusové se zájmem o studium či práci v ČR.
Termíny stáže: 19. dubna - 17. července, 20. září - 18. prosince 2017 a 20. ledna - 19. dubna 2018.
Vízum nutné pro stáž zajistí České centrum.
Přihlášky přijímáme průběžně po celý rok.
INFORMACE K PODOBĚ STÁŽÍ
Náplň stáže:
• výuka češtiny jako cizího jazyka v kurzech A1 – B2 (v rámci plného úvazku 40 hodin týdně cca
20 vyučovacích hodin týdně) pod dohledem metodika a koordinátora jako doplňující lektor
• příprava na výuku, vyhodnocování testů a domácích úkolů
• pomoc v knihovně ČCM a podílení se na dalších kulturních aktivitách centra v dané oblasti
(filmové večery, koncerty, výstavy)
Požadavky:
• výborná znalost českého jazyka, znalost ruštiny výhodou
• pedagogické předpoklady pro výuku, předchozí pedagogická praxe výhodou
• samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, organizační schopnosti
• platný cestovní pas ještě dalších šest měsíců po plánovaném návratu
Stážistům nabízíme:
• uhrazení letenky Praha-Moskva-Praha, ubytování v pěší dostupnosti od ČCM zdarma
a příspěvek na základní životní náklady
• metodické zaškolení - ve spolupráci s ÚJOP UK a další průběžná metodické vedení ze strany
odborného metodika ČCM, možnosti konzultací s pedagogickými pracovníky ČCM
• praxe může být započítaná do studia na vysoké škole (dle podmínek konkrétní VŠ)
• lze využít stipendium (Fond mobility apod. - vždy ve spolupráci s vaší školou)
• kontakt s kulturními organizacemi a umělci z České́ republiky a Ruska
Kritéria výběrového řízení:
- motivační dopis a strukturovaný životopis
- reference o dosavadních pedagogických zkušenostech studenta (výhodou)
- ústní pohovor

Kontaktní osoba
Laďka Kotrbová/stazeccz@czech.cz/, tel.: 234 668 254
Česká centra, Václavské náměstí 816/49, Praha 1

