Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
ogłasza nabór na dwa stanowiska Animatorów
do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu
„Wszechstronność godna Kopernika”.

Sposób zatrudnienia: umowa zlecenia
1. Wymagania:
 absolwent studiów zawodowych lub magisterskich,
 osoba samodzielna, energiczna, otwarta, komunikatywna, kreatywna, mająca dobry
kontakt z młodzieżą,
 osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w co najmniej dwóch z
wymienionych obszarów: prowadzeniu pokazów naukowych z zakresu nauk
przyrodniczych, prowadzeniu warsztatów przyrodniczych, prowadzeniu ścieżek
edukacyjnych, obsłudze interaktywnych wystaw popularyzujących nauki
przyrodnicze,
 mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i/lub prowadzeniu fabularyzowanych
pokazów naukowych w formie przedstawień z pogranicza nauki i sztuki.
2. Zakres obowiązków:
 Przygotowanie, we współpracy z drugim animatorem, szczegółowego scenariusza
czterogodzinnego warsztatu o tematyce wskazanej przez pracodawcę (załącznik nr 1),
 praktyczne przygotowanie warsztatu (przygotowanie sali, pomocy edukacyjnych
i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu, zarówno sala jak
i materiały zapewnione zostaną przez pracodawcę),
 przeprowadzenie, we współpracy z drugim animatorem, trzech bloków warsztatowych
trwających po 4 h wg przygotowanego i zatwierdzonego przez pracodawcę
scenariusza, w następujących terminach i godzinach:
 07.06.2014 godz. 11:00 – 15:00
 14.06.2014 godz. 11:00 – 15:00
 21.06.2014 godz. 11:00 – 15:00
 Przygotowanie, we współpracy z drugim animatorem, niezbędnych narzędzi
ewaluacyjnych oraz przeprowadzenie ewaluacji warsztatu przez jego uczestników,
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 Przygotowanie, we współpracy z drugim animatorem, portfolio warsztatu
zawierającego: szczegółowy scenariusz, spis materiałów szkoleniowych, kosztorys,
raport zawierający wnioski z przeprowadzonej ewaluacji i wnioski prowadzącego na
temat przebiegu warsztatu.
3. Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 życiorys zawodowy (CV),
 kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
 inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie
niepełnosprawności.
4. Termin składania ofert
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Animatora
do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu „Wszechstronność godna
Kopernika” należy składać w terminie do 27.05. 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie instytucji
– piętro V, bądź listownie (decyduje data wpływu do instytucji) na adres: Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
5. Warunki zatrudnienia
Umowa zlecenia w miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
w Toruniu.
6. Informacje o przebiegu naboru
Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy
sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną podane do
wiadomości poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji.

UWAGA: ze względu na przedmiot i charakter wykonywanych przez animatorów
obowiązków i czynności, do konkursu nie mogą zgłaszać się osoby zatrudnione przez
Centrum na umowę o pracę, bez względu na to, w jakim wymiarze czasu pracy dana osoba
jest zatrudniona.
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Załącznik nr 1.
Tematyka warsztatu:
Kim jest informator/edukator/animator, czyli o specyfice pracy ze zwiedzającym
w centrum nauki
Scenariusz warsztatu musi uwzględniać następujące elementy:
1. część szkoleniową (czas trwania około 3h) polegającą na prezentacji przez
prowadzących różnych form pracy ze zwiedzającym na przykładzie:
 ścieżki edukacyjnej (uczestnicy warsztatu przejdą jedną ze ścieżek
edukacyjnych na wybranej przez prowadzących jednej z dwu wystaw
optycznych dostępnych w Centrum, na poziomie II),
 mini warsztatu na wybrany przez prowadzących temat,
 mini pokazu naukowego na wybrany przez prowadzących temat,
 pracy na wystawie (uczestnicy warsztatu obserwować będą pracę
prowadzących na wystawach, tzw. „job shadowing”).
2. część warsztatową wraz z podsumowaniem (czas trwania około 1h), podczas której
dyskutowane będą tematy:
 planowanie warsztatów i pokazów pod kątem ich wartości merytorycznej,
atrakcyjności, i bezpieczeństwa,
 nauka w sztuce/sztuka w nauce, czyli jak może wyglądać naukowe
przedstawienie teatralne,
 jaki powinien być idealny informator/ edukator/animator (wykształcenie, cechy
osobowości, umiejętności praktyczne i kompetencje).
Formę i metodykę pracy z uczestnikami zaproponują w scenariuszu prowadzący.
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