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Музейко
Доброволец към Обучителния екип
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Според договаряне
Вид заетост - временна, постоянна

Според договаряне
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:

Музейко е първият детски научен център в България, чието откриване предстои през лятото на
2015 година в София. Той се простира върху разгърната застроена площ от 3,500 кв.м. и
представлява пространство с интерактивни експонати, които ще събуждат любопитството на
децата към наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства, и ще подпомагат по
увлекателно-игрови начин желанието на малките да учат.
Създаден за основна аудитория от деца между 6 и 10 години, Музейко ще отвори врати не само
за тях, но и за техните родители, възпитатели и учители, за по-малките им братчета и
сестричета. Сред дългосрочните цели на детския научен център е малчуганите да идват заедно
със своите родители, приятели и преподаватели, и в интуитивно общуване с тях да
пътешестват през времето и пространството.
Музейко ще се стреми да работи в партньорство със съществуващите музеи и училища в
страната. Екипът на детския научен център разработва материали и програми, които учителите
могат да използват в различни часове при работа с децата. В Музейко периодично ще бъдат
организирани разнообразни научни демонстрации и работилници. В центъра ще има
специализирани Студио за изкуства и Техническо студио, както и зала за различни събития.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Участието на доброволци е критично важно за работата на Музейко. Работата с деца и
семейства изисква качествено отделено време и внимание и следователно значителен брой
хора с различни умения и интереси. Доброволец в Музейко може да бъде всеки, който смята за
важно вдъхновението за децата и е готов да помогне за осигуряването на качествено време на
семействата и училищните групи.
Доброволците могат да бъдат ангажирани в:
- Насочване и ориентация на посетителите сред игровите инсталации на 3те етажа в
Музейко;
- Подкрепа за обучителния екип при провеждане на демонстрации и ателиета;
- Подкрепа за обучителния екип при провеждане на занимания за училищни групи;
- Подкрепа в организация на посещението на училищни групи (посрещане, обяд,
изпращане, време за свободна игра), почистване и поддръжка на инсталациите за игра;
- При желание – провеждане на ателиета и водене на часове с училищни групи след
обучение и с подкрепата на обучителния екип.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
-

Позитивна нагласа към работа с деца;
Комуникативност и нагласа за работа в екип;
Чисто съдебно минало.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Възможност за ангажираност с уникален по рода си проект;
Възможност за реална подкрепа на развитието на деца и семейства в България и
техните интереси и умения;
Възможност за развитие в сферата на научната комуникация и контакти със
специалисти в различни научни области;
Сертификат за положен доброволен труд и препоръки пред потенциални бъдещи
работодатели и учебни заведения, които оценяват доброволната работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Изпратете писмо по електронна поща с мотивацията си да бъдете доброволец в Музейко и
данни за контакт на edu@muzeiko.bg.
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