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OFERTA STAŻU
Asystent ds. projektów na rzecz dzieci i młodzieży
Fundacja Rodzice Szkole Polskiej (oryg. Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány) z siedzibą na Węgrzech szuka
asystenta ds. projektów na rzecz polonijnych dzieci i młodzieży. Fundacja, działająca w Budapeszcie od
2008 r., organizuje innowacyjne projekty wspierające rozwój dwujęzyczności u dzieci pochodzenia
polskiego. Organizujemy m.in. warsztaty filmowe, tłumaczeniowe dla młodzieży, muzyczne, sensoryczne
dla przedszkolaków, zielone szkoły, przedstawienia teatralne, konkursy literackie i plastyczne, itd. Nasi
podopieczni, dzięki jednemu z projektów, są autorami jedynego na węgierskim rynku wydawniczym
przewodnika napisanego przez dzieci o Polsce. W ramach innego projektu fundacji młodzież licealna
przetłumaczyła na węgierski dwa pełnometrażowe filmy, prezentowane podczas Wiosny Filmowej w
Budapeszcie.
Do naszych kolejnych projektów szukamy entuzjastycznych stażystów, którzy razem z nami, będą
realizować wizjonerskie inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży.

Oferujemy:
- Ciekawy staż w gronie zaangażowanych nauczycieli polonijnych, animatorów i pasjonatów, którzy
realizują ambitną wizję edukacji dzieci i młodzieży za granicami Polski
- Samodzielne zadania, wymagające kreatywności i entuzjazmu
- Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną (możliwość zaliczenia praktyk studenckich
w polskiej placówce edukacyjnej, z którą na stałe współpracujemy)
- Pomoc w znalezieniu zakwaterowania w Budapeszcie

Oczekujemy:
- studentów o profilu administracja, pedagogika i resocjalizacja, polonistyka (lub inny pokrewny)
- osób samodzielnych, zainteresowanych animowaniem projektów dla dzieci i młodzieży
- osobowości, które lubią pracować z dziećmi, maja pomysły i nie boją się ich realizować
- biegłej znajomości jęz.polskiego (płynna znajomość innego języka nie jest konieczna)
Miejsce: Węgry, Budapeszt
Termin: do uzgodnienia ze stażystą (np. styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec lub wrzesień-listopad)
Wynagrodzenie: nie zapewniamy wynagrodznia ani zakwaterowania. Zachęcamy do ubiegania się o
program Erasmus na macierzystej uczelni.
Termin na składanie aplikacji: prosimy zainteresowanych o kontakt do 31 grudnia 2021 i przez cały rok
2022 na adres lengyelalapitvany@gmail.com
Ewentualne pytania dot. stażu prosimy kierować także na nasz adres e-mail.
Więcej informacji o fundacji pod adresem: http://www.szkolapolska.hu/fundacja/fundacja/

