Конкурс
За ангажовање 2 асистента/ткиње у настави Српског као нематерњег језика
у основнoj школи у Прешеву
Опште информације
Овај конкурс је отворен за особе које имају држављанство Републике Србије и које су
стекле универзитетску диплому професора српског језика и књижевности на једном од
акредитованих универзитета у Републици Србији.
Асистенти/ткиње у настави биће ангажовани кроз пројекат ”Ангажовање и праћење рада
асистената наставника српског као нематерњег језика у основним школама у Бујановцу
и Прешеву” који финансијски подржава Европска унија преко програма ЕУ ПРО који
спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Циљ пројекта је
да допринесе бољој социјалној кохезији општина Бујановац и Прешево, кроз
побољшање знања српског језика међу ученицима који се школују на албанском језику.
У склопу тог циља, асистенти у настави ће радити у основној школи са наставом на
албанском језику у Прешеву током школске године 2019/2020 у периоду од десет (10)
месеци (септембар 2019 - јун 2020). Очекивани почетак рада асистената у настави у
одабраној основној школи у Прешеву је 2.9.2019.
Опис ангажмана
Сваки асистент у настави ће подржати наставнике српског језика као нематерњег у
припреми и реализацији до 18 школских часова недељно. Конкретно, обавезе
ангажованих асистента у настави биће да:
• Планирају часове и креирају наставне материјале заједно са наставницима
српског језика као нематерњег, који су запослени у школама, и да помажу
наставницима у реализацији часова;
• Подржавају наставнике у увођењу и примени нових наставних приступа и метода
и да их прилагођавају ситуацији и потребама ученика;
• Помажу ученицима да стекну боље знање српског језика увођењем иновативних
метода учења и савременог наставног материјала;
• Подржавају наставнике у развоју иновативних инструмената за процену знања
српског језика ученика;
• Помажу у мерењу напретка ученика у знању српског језика;
• Организују различите ваннаставне активности које омогућавају ученицима да
унапреде своје знање српског језика;
• Повезују се и размењују искуства са другим наставницима у основним школама;
• Израде завршни извештај са препорукама за даљи рад и закључцима о протеклој
школској години.
• Ангажовани асистенти ће радити у Прешеву, како би помогли у извођењу наставе
и спровођењу различитих ваннаставних активности у циљу побољшања наставе
српског језика и подизања знања ученика у овој области.
• Неопходно је да асистенти имају сталну комуникацију са Групом 484, као и да
припремају и шаљу Групи 484 месечне извештаје.

Потребне квалификације:
❖ Држављанство Републике Србије

❖ Универзитетска диплома наставника/професора српског језика и књижевности.
Испуњеност услова предвиђених у Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи1 за извођење наставе и
других облика образовно-васпитног рада из предмета Српски као нематерњи
језик у вишим разредима основне школе.
❖ Искуство у настави српског језика као нематерњег језика је предност
❖ Искуство у настави српског језика као страног језика је предност
❖ Познавање друштвених и културних прилика у општинама Бујановац и Прешево,
као и искуство рада у овим општинама је предност.
❖ Основно познавање албанског језика је предност
❖ Добре вештине комуникације и презентације. Као минимум, потребно је да
кандидати имају основне вештине рада на рачунару (Word, Excel, PPT, интернет
претраживачи)
❖ Отвореност за живот и рад у мултиетничкој средини и развијен сензибилитет за
рад у мултикултурном окружењу
❖ Завршена обука везана за интеркултурну сарадњу и интеркултурно образовање
је предност
❖ Развијене вештине писаног извештавања
Месечна накнада
Осим предвиђене месечне надокнаде за ангажовање за горе наведен опис посла
(просечна месечна плата наставника у основним школама), асистентима у настави биће
надокнађени и трошкови становања у Прешеву, исхране и превоза од локације
становања до места извођења наставе.
Документација којом се доказује испуњеност услова
1. Попуњен образац за пријаву на конкурс (пријаву можете преузети на сајту
Групе 484: http://grupa484.org.rs/);
2. Доказ о завршеном факултету из области студија српског језика (скенирана
диплома или оверена копија дипломе);
3. Мотивационо писмо (максимум једна страна).
Рок за пријаву је 25.08.2019. године.
Са свим кандидатима који буду испунили формалне услове обавиће
разговор/интервју о чему ће бити благовремено обавештени.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Непотпуне и пријаве које не испуњавају формалне услове ће бити одбијене.

се

Документацију је потребно послати на имејл адресу: ivana.seratlic@grupa484.org.rs, или
поштом или лично доставити на адресу Групе 484, Пуковника Бацића 3, 11040 Београд.
Документација мора дa буде достављена у Групу 484 најкасније до краја дана 23.
8.2019. године или послата мејлом најкасније до краја дана 25.8.2019.
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