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Сдружение „Младеж за разбирателство – България”
Учител по български език за ЕДС доброволец от Германия
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна (юли – август 2016г.)
Вид заетост - временна, постоянна

60 учебни часа
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Младеж за разбирателство – България”, или както приятелите ни наричат YFU (съкратено от Youth For Understanding), e организация, която дава възможност на ученици
от цял свят на възраст между 15 - 18 години да станат участници в междукултурен обмен.
Паралелно с това, YFU България осъществява проекта „Colored glasses” – уъркшопове по
толерантност, който има за цел да представи на учениците теми като култура, стереотипи,
предразсъдъци, дискриминация, толерантност. Уъркшоповете „Colored Glasses“ директно се
интегрират в часовете по чужд език в българските училища. Проектът се осъществява с
помощта на доброволци от EVS (Европейска доброволческа служба).
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:


Провеждане на обучение по български език в помощ на ЕДС доброволеца ни в удобно и
за двамата време на деня

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Няма конкретни изисквания
Образование:
 Няма конкретни изисквания
Език/ езици:
 Българският език да е на ниво майчин език
 Добро владеене на английски или немски език
Компютърна грамотност:
 Няма конкретни изисквания
Други:
 Педагогически подход и умения
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:




Учебник по български език, който да се ползва по време на обучението
Приятелска атмосфера и коректни взаимоотношения
Сертификат, удостоверяваш участието ти като доброволец

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако желаеш да станеш учител по български език за ЕДС доброволеца ни, можеш да се
свържеш директно с нашите представители на форум-изложение „Кариери с кауза”, да ни
пишеш на имейл на info@yfu.bg, да ни звъннеш на телефон + 359 894 734 129, или да дойдеш
в офиса на бул. Цар Освободител 8, ет. 5, за да се запознаеш с всички нас.
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