Стажант в Sci-High
Sci-High e програма за подкрепа и обучение на учители и училищни екипи в
планирането и осъществяването на научни фестивали по модела “Sci-High” - High
School Science Fair.
Важна част от екипа на Sci-High са нашите стажанти, които подпомагат
организацията във всяко едно нейно направление. Разчитаме на тях и възлагаме
отговорни и смислени задачи, които директно влияят на работата на екипа ни.
Ние от Sci-High организираме научни фестивали в училища като обучаваме
учители, които да водят клубове по науки в училището веднъж седмично, а през
останалото време подпомагаме организацията дистанционно. Ние осигуряваме
менторска подкрепа и обучение на учителите чрез постоянен коучинг, свързан с
тяхното професионално и лидерско развитие.
Роля на стажанта:
●
●
●
●
●
●
●

Организиране на обучителните материали и тяхното адаптиране
Водене на 4 обучителни часа (седмично) на ученици от 14 - 17 години, в
училище
Извличане и анализ на данни от проведените часове
Изготвяне на анкети
Наблюдения на обучения и други структури на организацията и участие в
обсъждането на подобренията им
Поддържане на комуникационните канали
Допълнителни отговорности, в зависимост от нуждите за периода

Какво очакваме от стажантите си:
●
●
●
●
●

Мотивираност и готовност за принос към мисията на Сай Хай
Отговорност, професионализъм и коректност
Внимание към детайла и завършеност на крайните продукти
Желание да подобряват уменията си и да се развиват
Проактивно да предлагат идеи и препоръки за оптимизирането на процеси
в организацията

Какво стажантите получават от стажа си при нас:
●
●
●
●

Възможност да вземат участие във важна кауза, като междувременно се
забавляват с работата, която вършат
Възможност да водят обучителна сесия
Възможност да развият комуникационните си умения и да работят в
позитивен екип с динамичен график
Възможност да използват и развиват нови умения /анализ на данни,
адаптация при промени, организираност и стратегическо планиране,
решения, базирани на данни, работа в екип/

●
●
●
●

Възможност да допринасят за развитието на организация с амбициозна и
важна за всички ни роля
Гъвкавост в определянето на работните часове и работното място
Коучинг обучение
Детайлна препоръка след успешно приключване на стажа

Кандидатстване:
●
●

●
●

Изпратете CV и мотивационно писмо на r .bogdanova@sci-high.org  и
e.stoykova@sci-high.org
В мотивационното си писмо опишете:
o какъв опит и какви умения имате, които Ви правят подходящи за
стажа
o защо стажът е подходяща възможност за Вас
o как този стаж се обвързва с дългосрочните Ви планове за развитие
o какви умения/знания искате да придобиете по време на стажа
o желана начална дата и продължителност на стажа
Следващите стъпки включват интервю
Старт на стажа – възможно най-скоро

Изисквания:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Силна мотивация да станат част от нашия малък екип с образователна
кауза
Мотивация за работа с ученици и/или развитие като обучител
Стремеж към развитие и подобрение
Специалност с педагогически и/или научен профил е предимство
Начален опит в преподаването е предимство
Добра езикова култура
Умение за работа в екип
Управление на времето
Аналитично мислене
Отлично владеене на MS office (Excel, Word, PowerPoint)
Работа с google drive
Свободно ползване на английски език

Условия на работа:
●
●
●

●
●

Работни часове на седмица: по договаряне
Продължителност: 8 седмици минимум (по договаряне)
Мениджър на стажанта: в зависимост от проекта, по който работи
стажантът, той ще има основен мениджър, но също така има възможност
да работи с нашите ментори и партньори
Работа по един основен проект с възможност за включване в проекти на
други стажанти
За повече информация, моля свържете се с Ренета Богданова на
r.bogdanova@sci-high.org

Повече за SCI-HIGH:
Интернет страница: h
 ttp://sci-high.org/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/scihighbg/
Визия
Ние в Sci-High вярваме, че българската икономика има
нужда от по-добре подготвена работна сила, ресурс от
млади хора с отговорност към обществото и природата,
ориентирани към колективно планиране и предлагане на
решения, ползвайки наука.
Искаме и работим за това през 2030 г. във всеки регион на
страната да се провеждат ежегодни училищни научни
фестивали, учениците в гимназиален етап (14 - 18 години) да имат повишена
научна грамотност, повишен интерес към изучаването на наука в училище и
по-добри презентационни умения и умения за работа в екип.
Мисия
Да вдъхновим ученици да се занимават с наука и да използват научен подход
като подкрепяме училища в провеждането на научни фестивали.
Кои сме ние
Ели Стойкова е магистър по “Обществени политики и човешко
развитие” от Университета в Маастрихт, Холандия, а
бакалавърската и степен е по “Икономическа социология”.
Ели има 5 години изследователски опит в Холандия като
консултант към ООН относно политики за борба с бедността и
неравенствата, социална защита, правата на детето, детското
развитие и равенството между половете. В периода 2013-2016 г.
също преподава анализ на обществени политики в магистърски
и бакалавърски програми. Така тя придобива широки познания
относно взаимовръзките между образованието, изграждането на
умения и социално-икономическото развитие, както и
практически опит при формулиране и измерване на ефекта на обществени
политики и програми. От 2017 г. Ели живее в София и се занимава с анализ на
бизнес данни. Паралелно, тя продължава да изследва ролята на образованието и
обкръжаващата среда за развиването на умения и стремежи у младите хора и
успехът им на пазара на труда. Тя вижда развиването на аналитични умения,
критично мислене и прилагането на методичен подход към решаването на
проблеми като основни предпоставки за индивидуален и социален успех и
именно това я води към Sci-High.
Ренета Богданова има бакалавърска степен „Учител по биология и
химия“ от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и
магистратура “Управление на човешки ресурси“. В продължение на
две години трупа опит като преподавател по химия в 15 СОУ „Адам
Мицкевич“, в София. Три години работи като координатор на над
60 участника в “Заедно в час” в 9 региона в страната, като оказва
директна учителска подкрепа за планиране и осъществяване на
плановете за годината, справяне с ежедневните предизвикателства

и развиване на професионалните умения, докато са в обучителната програма и
след това. В последните две години е Мениджър “Учителска подкрепа” в
продължаващото развитие, в програмата през втората година. в училище и
работи с над 150 участника към “Заедно в час”. Заедно с мотивиран екип от
координатори развиват лидерските умения на участниците в програмата. Рени е
решена да сподели всичко научено от децата и учителите, чрез реализация на
проекта за развитие на научната грамотност на учениците. Тя има завършени
курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и Управление на човешките
ресурси“, “Работа с деца със СОП” и е сертифициран коуч към “Mentor coaches”.
Ренета и Ели са възпитаници на Национална природо-математическа гимназия
"Акад. Любомир Чакалов"
Училища партньори
Щастливи сме, че нашето първо училище партньор е “Националната
природо-математическа гимназия (НПМГ) “Акад. Л.Чакалов”.
Организации партньори
Център за приложни изследвания и иновации C
 ASI
Фондация Reach for change
Фондация “Заедно в час”

