Ce facem noi
Proiectele noastre se bazează pe o educaţie a reuşitei şi a emancipării culturale care implică în aceeaşi măsură formarea
artistică, umană şi socială. Prin programele noastre promovăm încrederea în sine, dezvoltarea personală a copilului şi
transformăm muzeul (sau alte locuri care deţin obiecte de patrimoniu) într-un spaţiu locuit şi viu, plin de obiecte care
vorbesc pentru că le ascultăm şi pentru că ne pasă ce comunică. Prin culoare, asprime sau moliciune, prin textură, sunet,
sau personaje, ele îşi spun istoriile intr-un limbaj personalizat. Suntem aici, cu mic, cu mare, ca să le ascultăm si să le
inventăm cu sens!
Pentru aceasta folosim metode moderne şi inedite de interpretare a patrimoniului: teatrul muzeal, improvizaţia
dramatică, storytelling (dramatizarea poveştilor) şi ţinem cont de tendinţele moderne în psihologia copilului şi a tinerilor:
inteligenţa multiplă, diferitele stiluri de învăţare (cercul lui Kölb), învăţarea constructivistă şi altele.

Misiune
Prin programe educative povestim lumea cu ajutorul copiilor şi al tinerilor curioşi, pornind de la obiecte de valoare
culturală care devin vii, pline de sens, adevărate surse de cunoaştere şi imaginaţie.

Viziune
Să fim o sursă de inspiraţie pentru educaţia din România, să propunem cele mai adaptate, imaginative şi moderne
programe de educaţie creativă.

Scop
Dezvoltarea creativităţii si încurajarea curiozităţii naturale ale copilului în raport cu obiecte semnificative pentru cultură şi
civilizaţie prin diverse activităţi de improvizaţie artistică.

Obiective
Să stimulăm creativitatea copiilor şi a tinerilor prin provocarea acestora de a găsi singuri soluţii şi răspunsuri în dialogul lor
cu artele. Să mediem însuşirea educaţiei vizuale în mod activ, prin intermediul dialogului şi al experimentului artistic.
Proiectele noastre se modifică de la o lună la alta și includ o varietate de instituții culturale, de la muzee la librării. Găsiți o
listă updatată a acestora pe http://www.asociatiadadece.ro/dda_durate/programe-familii/.
Profilul candidatului ideal: căutăm tineri interesați să învețe mai mult despre educația non-formală în muzee. Ca să
răspundă cerințelor noastre, aceștia trebuie să aibă o cultură generală bogată, să poată asista educatorii muzeali
în organizarea și desfășurarea programelor educative. Să fie diplomați în relația cu părinții, răbdători și calzi în relația cu
copiii. Limbile străine și aptitudinile de folosire a Windows Office sunt necesare. Constituie avantaje deținerea de abilități
tehnice foto-video, social media, programare și generare de web content.
Poziții deschise: 3
Vrei să devii voluntar la noi? Trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte cuvinte pe pe adresa:
internshipiada@militiaspirituala.ro și te vom contacta.
Persoană de contact: Irina Damian
Coordonator proiecte Da' De Ce
0752 110 178
*www.asociatiadadece.ro <http://www.asociatiadadece.ro/>

