Stáž v České Asociaci (Athény)
1. stupeň
Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a reálie a podpora čtení a
čtenářské gramotnosti, výuka češtiny jako cizího jazyka. Výuka bude probíhat v rámci Athén a
online pro ostatní děti v Řecku a po světě.
2. stupeň
Zaměření: výuka dětí 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a reálie a podpora čtení a
čtenářské gramotnosti, výuka češtiny jako cizího jazyka. Výuka bude probíhat v rámci Athén a
online pro ostatní děti v Řecku a po světě.
Termíny a druhy stáží:
 leden až červen (5-6 měsíců)
 září až konec ledna/začátek února (5 měsíců)
 září - červen (10 měsíců) - volno přes Vánoční a české Velikonoce
 květěn – říjen (5 měsíců) – letní stáž má vice administrativní charakter. Součástí je
hodnocení a uplynulého školního roku, plánování následujícího a příprava a realizace
letního tábora.
Úvazek: 40 hodin týdně (je zde započítána i příprava hodin)
Náplň stáže:
Studenti se zapojí do projektu výuky pro české děti v Řecku a ve světě. Budou aktivně zapojené
do projektu distančního vzdělávání, na kterém spolupracujeme se spolkem Krajánek ve světě. A
budou pomáhat při organizaci kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Dále budou
pomáhat se vznikem sítě českých knihoven v rámci Řecka.
Studenti budou samostatně vyučovat, asistovat při některých hodinách a samostatně připravovat
hodiny nebo se podílet při přípravách na hodiny, zpracováním audio- a video-nahrávek do hodin,
popř. dalších kreativních výukových materiálů. Důraz bude kladen na interaktivní výukové
materiály a pracovní listy, které se dají použít i při distanční výuce.
Nedílnou součástí stáže jsou i korektury textů, pomoc s administrativou, provozní a propagační
záležitosti české knihovny a organizace jako takové. Student podle svých schopností a
dovedností bude pomáhat také s návrhy a zpracování propagačních materiálů, letáků a pozvánek
a textů a podkladů pro sociální sítě. Po dohodě se studentem může součástí stáže být i cestování
mimo Athény ať už z důvodu výuky nebo pomoci s organizací akcí. Výjezdy se týkají stáží, které
jsou realizovány v průběhu školního roku.
CO NA STUDENTY U NÁS ČEKÁ
Čeká na ně energický tým českých krajanů, kteří je podpoří v začátku pobytu a samozřejmě
kreativní, zábavná a smysluplná práce v krásné řecké metropoli.
 Jasné instrukce, návody a doporučení, stejně jako pravidelný seznam úkolů a
zodpovědností jsou samozřejmostí.
 Tipy na ubytování - Studentům zašleme i tipy na ubytování, kde bydleli stážisti před nimi.
 Praktický manual pro “přežití” v Řecku – Studenti dostanou k dispozici také praktický
“manuál” a tipy, které jim pomohou se lépe zorientovat v Řecku a Athénách během jejich
pobytu (tvořeno stážisty, kteří zde byli před nimi).
 Kurz řečtiny - Studentům je take zdarma poskytnut dvouměsíční kurz řečtiny (není
povinný)



Možnost 1-3 denní pozorovací stáže v řecké škole (1. nebo 2. stupeň) – pokud nebudou
návštěvy škol omezené z důvodu restrikcí Covid-19

Požadavky:
komunikativnost, nadšení a organizační schopnosti
asertivita, spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost samostatné i týmové práce
angličtina na úrovni B1
pokročilá znalost práce na počítači - Excel, Word, PowerPoint
kladný vztah k češtině a knihám
preferujeme studenty magisterského studia (není podmínkou)
preferujeme studenty oborů: učitelství českého jazyka a literatury pro 1. a 2. stupeň, Český jazyk a
literatura, pedagogika nebo z příbuzných oborů
Uvítáme studenty také z oborů: žurnalistika a PR, management v kultuře, informační studia a
knihovnictví
Počet student: 1 až 2 studenti na každé období

KDO JSME:
Česká asociace (Czech Association) je nezisková organizace, která si klade za cíl budovat
a udržovat dobré jméno České republiky v zahraničí a seznamovat širokou veřejnost
napříč světem i generacemi s krásami a kulturním bohatstvím České republiky a jejího
jazyka. Zapojuje se do mezinárodních projektů a podporuje rozvoj mezinárodního
kulturního a vzdělávacího dialogu. Spolupracuje na místních i mezinárodních
vzdělávacích projektech a programech.
https://czechassociation.org/
Spolupracujeme také na distanční výuce pro české děti po světě.
https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/o-nas/
A samozřejmě organizujeme výuku češtiny pro české děti v Řecku.

Kontakt: lenka.kanellia@czechassociation.org

