LEKTORSKÉ
KOMPETENCE
POŽADAVKY NA JAZYKOVÉ LEKTORY:
Vzdělání, kvalifikace
• VŠ vzdělání (preferenčně pedagogická / filologická fakulta v daném jazyce), event. studenti 4.-5. ročníku VŠ
• Státní nebo mezinárodní jazykové zkoušky a certifikáty – v minimální úrovni dle EU referenčního rámce
B2+/C1
• Pokud jiné zaměření VŠ, pak pedagogické minimum nebo profesní kvalifikace Lektor vzdělávání
dospělých
• U rodilých mluvčích ideálně minim. bakalářský vysokoškolský titul (i nejazykový) a certifikát výuky příslušného
jazyka jako cizího jazyka (TEFL, CELTA, DELTA), případně jiný pedagogicky (metodicky) orientovaný kurz +
ideálně minimálně titul Bc.

Praxe
• minimálně roční zkušenost s výukou cizího jazyka (dospělých či dětí dle lektorského zařazení)
• výhodou je studijní nebo pracovní pobyt v cizině (cílového jazyka)

Osobnostní požadavky
•
•
•
•
•
•
•

schopnost efektivní komunikace, sociální zdatnost
profesionalita, spolehlivost, dochvilnost, loajálnost
kultivovaný projev, sebekontrola a sebeovládání, přizpůsobivost
jistota, pohotovost, pozitivní myšlení a vztah k lidem
odolnost vůči stresu, schopnost přijmout odpovědnost
systematičnost a administrativní schopnost
kvalitní a formálně správné vyjadřování, dobrý sluch, přiměřené zrakové a pohybové nároky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
• dodání profesního životopisu – kontakty, vzdělání, kvalifikace, praxe, reference, ostatní dovednosti
• dodání průvodního/motivačního dopisu – ověření motivace a kultivovanosti písemného projevu
• absolvování osobního pohovoru/interview:

¾ pohovor s vedením školy – osobnost lektora, zkušenosti, schopnost řešit problémy, dochvilnost,

precisnost, celkový dojem, kvalita řeči a komplexní ověření osobnostní charakteristiky
¾ ukázková hodina: předvedení ukázkové mini-lekce – cca 20 minut koncipované v celkové struktuře reálné
90 min.lekce (členění, kombinace metod, využití doplňkových materiálů apod.), hodnocení dle „zkráceného“
hospitačního protokolu
¾ písemný plán hodiny – plán lekce v délce 90 minut (lektor si připravuje před ukázkovou lekcí, ukázková
lekce je poté pouhou zkrácenou verzí této lekce)
Osobního pohovoru se účastní zástupce vedení školy a metodický poradce.

Zázemí jazykových lektorů v BI
• perspektiva dlouhodobé kvalitně ohodnocené spolupráce
• metodologická podpora a péče o rozvoj pedagogických dovedností lektora
• důraz na kooperační a příjemnou pracovní atmosféru, vzájemnou loyalitu, podporu a firemní sounáležitost

