Učiteľ/ka pre 1. stupeň ZŠ

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
• výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj detí ZŠ, skupinová aj individuálna
• pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie
• príprava na dennú činnosť (príprava materiálu a pomôcok)
• účasť na poradách, akciách a aktivitách školy
• účasť na individuálnych rodičovských konzultáciách a na seminároch s rodičmi
Termín nástupu
Dohodou
Predpokladaný termín výberového konania
14.06.2017
Informácie pre uchádzača
Žiadosť spolu so životopisom v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú adresu info@montessori.sk. Do predmetu správy uveďte, prosím,
Učiteľ ZŠ.
Požadované vzdelanie
Zameranie, odbor:
Pedagogické
Dosiahnuté vzdelanie:
Vysokoškolské II. stupňa
Prípadná znalosť a vzdelanie v oblasti anglického jazyka sú vítané
Absolvovaný kurz Montessori pedagogiky - v prípade, že ho kandidát zatiaľ neabsolvoval, bude povinný ho začať navštevovať v priebehu najbližšieho
roka po nástupe

Profil učiteľa v montessori škole – ideálny kandidát
Koho hľadáme?
1. Niekoho, kto to vidí rovnako ako my:






vzdelávanie postavené na potrebách dieťaťa - je dôležité porozumieť dieťaťu
učiteľ sprevádza dieťa a poskytuje mu podnety v akejkoľvek oblasti poznania, nesústredí sa iba na "svoju" oblasť (aprobáciu)
vzdelávanie nie je zamerané iba na kognitívnu oblasť, ale orientuje sa na prienik všetkých - najmä sociálnej, praktickej a kongnitívnej
učiteľ má byť schopný pristupovať k dieťaťu ako k rovnocennému partnerovi, primerane a rešpektujúco s ním komunikovať

2. Aký teda učiteľ ma byť?







otvorený, autentický a schopný načúvať
zvedavý, ochotný sa učiť, pripravený odpovedať alebo hľadať s dieťaťom odpovede
pokorný a úctivý voči ľuďom, životu a všetkému na svete
schopný sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok
manažér a organizátor

3. Čo čaká učiteľa u nás?







zmysluplná práca
príležitosť na sebarozvoj
podnetné prostredie
podporný pracovný kolektív plný inšpirujúcich osobností
vysoké pracovné nasadenie

Adresa
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23
841 03 Bratislava
info@montessori.sk
0911 542 039
Kontaktná osoba: Terézia Pešková
Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem

