
 

Teacher Assistant - After School 1-2-3 Education 
15 septembrie 2019         Căutăm coleg nou/colegă nouă - Full time 

 

Suntem o echipă cu elan de creștere și avem nevoie de cineva cu care: 

- să putem vorbi aceeași limbă: absolvent PIPP sau Psihologie, 

- să putem simți nevoile copiilor: cu niște experiență în lucrul cu copii de 6-12 ani, 

- să ne lărgim orizonturile: cu idei noi, entuziasm și energie de a implementa, 

- să facem echipă în dezvoltare organizațională: cu experiență de voluntariat sau lucru în ONG-uri, 

- să putem relaționa de la egal la egal: cu lejeritate în a vedea omul din față, nu etichete de vârstă sau statut. 
 

Vrei să ni te alături? Scrie-ne după ce citești această "poveste": 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Undeva, într-un oraș numit Iași, un cartier numit Tătărași, este un loc minunat. Noi îi spunem Centru Educațional. 
E exact asta, și totuși mult mai mult decât atât. 

Aici, fiecare adult din echipa #OameniiDeLa123Education are niște super-puteri și un set de instrumente magice. 

Oricine pășește în acest tărâm, și vrea să devină OM de la 1-2-3 Education, e nevoie să vină pregătit pentru maaari 
transformări: 

- Întâi va observa că îi apare un zâmbet mare pe față și nu de oriunde...din inimă vine. 

- Urechile cresc muuult mai mari decât gura, și astfel își amintește că poate să asculte mai mult decât să vorbească. 

- Apoi mâinile i se lungeeesc de parcă ar fi de cauciuc, și ele pot să îmbrățișeze zi de zi și să "încarce baterii". 

- Picioarele dezvoltă funcția "frână" și "pas înapoi" pentru a se abține din a fugi în ajutor când nu e nevoie. 

- Creierul îi zbârnâie și face rapid sinapse după sinapse de curios, dornic de învățare și atent ce e. 

- Ochii zăbovesc pe cărțile din bibliotecă și săptămână de săptămână citesc ceva nou și de folos. 

- Respirația se domolește, calmul conștient pune stăpânire pe întreaga ființă, pentru că știe că orice ar face sau spune 
copiii din fața sa, vine dintr-o nevoie pe care o putem înțelege și satisface într-o formă potrivită. 

- O lentilă high-tech se activează. Cu ea privește copiii prin iubire, nu prin control. Îi vede în straturi de dezvoltare, de 
achiziții de abilități și atitudini, de nevoi satisfăcute sau frustrate înainte de a ajunge aici. 

- O armură a copilăriei proprii cade - cea pe care scrie "adultul e autoritatea" și o pelerină îi ia locul - cea care cu 
blândețe dă încredere în forțele proprii. 

- Vorbele, ah, vorbele trec cel mai mult printr-un algoritm de procesare - pentru că ele nu pot ieși brute, nu pot ieși ca 
reacții, nu pot fi etichete, nu pot fi manifestări emoționale de moment.....oo, nu. Vorbele de la creierul nostru până la 
urechea copilului se cern, astfel încât să fie rostite doar dacă e nevoie. Se îmblânzesc, astfel încât să aline, să ridice, să 
dea putere. Se formulează astfel încât strategic și conștient să creeze lecția de viață potrivită. 

 

Atenție OM fain: nu ți-am cerut să știi să faci minuni. Ne așteptăm doar să te străduiești să treci și tu prin această 
transformare împreună cu noi. Trupuri, minți și spirite de copii se adună zi de zi aici după școală. Vin plini de povești. 
Energici, zburdalnici, dornici de libertate. Provocatori și iubitori. Temători și încrezători. Autonomi și dependenți. 
Implicați și retrași. Cu aripi mai întregi sau mai ciuntite. Cu nevoi din toate gamele. 

Ai citit tot? Oare pe voci sau chiar cu intonații? Dacă acum alegi să ne scrii, pe lângă CV răspunde și la: "Într-un 
loc ca acesta, ce și-ar dori cel mai mult copilul din tine?" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CV-uri, mesaje, întrebări și urări de bine primim la: contact@1-2-3.education sau ioana.girmacea@gmail.com, și 
chiar 0744604140. Până atunci, poți afla despre noi la: https://1-2-3.education/ 

https://1-2-3.education/

