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Рийчаут.БГ - клон България
Начален учител
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

3 часа
Продължителност на работното време

Работа на договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Рийчаут.БГ е организация създадена, за да подпомага развитието на уязвими групи
деца. През 2009 година започнахме да подкрепяме децата от ДДЛРГ "Петко Славейков"
първоначално с помощта на доброволци. До 2011 година благодарение на нашите
доброволци разбрахме много за нуждите на децата и започнахме са създаваме нашата
програма. Така в началото на 2012 година екипа ни се увеличи като първоначално
привлякохме психолог и логопед, а малко по-късно и първия учител. През 2014 г. за първи
път започнахме да работим и с деца от бедни семейства. В момента Рийчаут.БГ работят
трима учителя, логопед и психолог. Десет доброволеци продължават да помагат в някои
занимания, както и в различни инициативи.
Програмата ни включва образователна, психологическа и логопедична подкрепа и
обхваща около 40 деца и младежи на година на възраст от 7 до 20 години. Приоритетно в
нея се включват деца, застрашени от отпадане от училище и такива, за които има
опасност да останат неграмотни като:
Деца, лишени от родителска грижа;
Деца от малцинствени групи;
Деца, чиито родители са с нисък социален и образователен статус;
През есента на 2015 година, след като голям брой от децата, с които работим бяха
преместени от ДДЛРГ "Петко Славейков" в новоразкрити ЦНСТ, за да продължим да ги
подкрепяме разкрихме и нашия център в жк. "Люлин".
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Преподаване на български език и математика на деца от 1 до 4 клас;
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:



Минимум 3 години опит като начален учител;
Опит от работа с деца със затруднения в ученето и такива със СОП е приоритет.

Образование:


Висше образование бакалавър или магистър.

Език/ езици:


Няма конкретни изисквания.

Компютърна грамотност (например MS Office - Word, Excel):


Няма конкретни изисквания.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:





Придобиване на умения за предоставяне на извънкласна образователна подкрепа за
деца, при които има риск да отпаднат от училище;
Придобиване на умения за изготвяне на индивидуални планове за грижи;
Супервизия и индивидуална подкрепа на всеки член на екипа при необходимост от
такава;
Възможности за обучение.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Автобиография и мотивационно писмо на имейл kristina@reachout.bg
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