
                                                 
                                                                               

 
Kurz je podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Kurz lektorských dovedností, rozvoj 
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Centrum pro integraci cizinců, o.s.  otevírá  

REKVALIFIKAČNÍ KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ 

     příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka na výuku heterogenních skupin 

Cílem kurzu je připravit lektory na výuku češtiny v heterogenních skupinách. Obsahem kurzu 
je metodika výuky češtiny jako cizího jazyka, cizinecká a integrační problematika, lektorské 
minimum, psychohygiena. V kurzu přednáší odborníci na výuku češtiny pro cizince, lektorské 
dovednosti, psychohygienu a problematiku integrace cizinců. Praxe během kurzu probíhá v 
nízkoprahových kurzech češtiny (NPK). Celková časová dotace kurzu 100 hodin zahrnuje 
úvodní 5-denní workshop (19. - 23. 8. 2013), 3 jednodenní semináře (14. 9., 12. 10., 16. 11. 
14.12. 2013), náslechy, praxi a samostudium.   

Možnosti uplatnění  
Absolventi kurzu se mohou uplatnit ve výuce v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince, 
které pořádá Centrum pro integraci cizinců. Nabyté informace a zkušenosti však lze využít i 
pro jakýkoliv jiný typ výuky češtiny pro cizince, a jsou přínosné i pro oblast tzv. inkluzívního 
vzdělávání, tedy nejen pro výuku češtiny, anebo výuku cizinců. Po vykonání závěrečné 
zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost 
„Lektor“. Kurz je akreditovaný MŠMT Č. j. MSMT-39643/12-212/971 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč   
Poplatek kryje náklady na výuku, materiály a pronájem učeben.  
Každý účastník si sám hradí cestovní náklady, ubytování a stravu. 
   
Místo konání: Karlínské náměstí 7, Praha 8 
 

Kritéria výběru účastníků: 

• motivace a zájem o problematiku cizinců v ČR a výuku češtiny jako cizího jazyka 

• znalost alespoň jednoho cizího jazyka  

• vzdělání minimálně SŠ 

 

V případě zájmu zašlete prosím vyplněnou přihlášku, životopis a motivační dopis  
do 30. 6. 2013 na adresu alena.felcmanova@cicpraha.org.    

 
Další informace a přihláška ke stažení na www.cicpraha.org (záložka další vzdělávání) 


