
ИНСТРУКТОР ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА
Create. Code. Enjoy.

В началото на 2022 г. Logiscool бе сертифицирана с отлична оценка от Education Alliance 

Finland (EAF).  EAF е една от най-престижните независими организации за сертифициране, 

която оценява образователните решения, популяризирайки най-иновативните продукти и 

услуги за преподаватели и институции в световен мащаб.

е международна школа по програмиране за деца и ученици от 7 до 16 години.

Нашата мисия е да помогнем на децата да навлязат в света на програмирането чрез игри и 

забавни занимания, преминавайки плавно към текстовия код. Ние знаем, че в най-близко 

бъдеще, умението да кодиш на няколко програмни езика ще е толкова необходимо, както 

знанието на чужди езици.

Използваме наша патентована забавно-образователната платформа и уникална учебна 

методология, която засилва интереса на нашите ученици към кодирането.  Платформата 

предоставя възможност за споделяне на проектите между децата, направени в клас, 

ателиета или лагер-школи и така те се вдъхновяват един от друг или създават приятелства.

Ако искате да бъдете ВДЪХНОВЯВАЩ ИНСТРУКТОР, 
който ще помогне на деца и юноши 

да станат активни създатели на технологии. Имате познания по програмиране. 
Умеете да разговаряте с деца. Елате да изградим заедно бъдещето!

• logi - logic |  | • scool - school = refers to a school • cool - trendy.

 имаш познания в информационни технологии; 

 имаш умения за програмиране, владееш езици за програмиране или добри знания по 

математика;

 разбираш се с лекота с децата и успяваш да говориш увлекателно с тях;

 акуратен си и взискателен към себе си и работата си;

 коректен си, отговорен и точнен;

Необходими качества и умения:



 Добро владеене на английски език;

 Умение за работа в екип;

 Опит в областта на програмирането;

 Опит в преподаването;

 Опит като преподавател по математика или ИТ от 1 до 4 клас

 Обучение; 

 Гъвкаво работно време съобразено с твоята натовареност;

 Професионален опит (ако стартираш сега кариерното си развитие) – развиваш 

комуникационните си умения, натрупваш опит като инструктор;

 Работа в позитивен и отдаден екип

Нашите курсове се провеждат по време на учебната година, в делничните дни и в 

съботи и недели. През лятото и училищни ваканции организираме лагери от 

понеделник до петък.

Локация: В нашите Logiscool школи в София, район Люлин и район Слатина

Работата е подходяща за студенти или хора които искат да имат допълнителен доход.

Не пропускай да кандидатстваш още днес! 

Ще бъде забавно да преподаваш програмиране на деца от 7 до 16 г. !

Да изградим бъдещето заедно!

За връзка с нас:

тел.: 0889 517 510 - Таня Тенова

Работата изисква:

Предимство ще ти дадат:

Какво предлагаме:

Изпрати своето CV на еmail: office@galakterra.com

За повече информация: www.logiscool.com/bg/
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