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Frivillige på Naurey Golden Soils Secondary School.
Forventninger:
Du skal have en vis modenhed, så du er klar til at arbejde med unge voksne i et tredjeverdens land og
samtidig er i stand til at håndtere de kulturelle udfordringer, som du møder under dit ophold. Du skal have
gode kommunikationsevner på engelsk, da engelsk er undervisningssprog i secondary school.
Det er også vigtigt, at du er fleksibel og åben over for nye indtryk og nye mennesker og kan håndtere de
meget forskellige kulturelle udfordringer, som du møder.
Du kommer til et meget sikkert land med en venlig og imødekommende befolkning.
Forudsætninger:
Generelt skal du være engageret i at indgå i et arbejde sammen med skolens øvrige personale, hvor fokus
er på elevernes læring og leg.
For at undervise på skolen skal du være uddannet lærer, lærerstuderende eller have en
meritlæreruddannelse eller en universitetsgrad i et fag eller område, som er anvendeligt i
skolesammenhæng. Det er en fordel, at du har nogen erfaring i at undervise.
På skolen er der også brug for frivillig, som har en pædagogisk baggrund eller har praktisk og/eller
håndværksmæssig kunnen. F.eks. er der brug for at sætte fokus på udendørs fritidsaktiviteter ligesom det
fysiske miljø i klasserne kan trænge til et løft.
Undervisningens indhold:
Der er mulighed for, at du kan undervise i emner, som du har en særlig viden og interesse for, men ellers er
der behov for undervisning i traditionelle og nye sportsgrene og spil f.eks. basketball, vollyball og andet,
som du har erfaring med eller kendskab til. Der er også behov for undervisning i ekstraundervisning (extra
curricular) som livsfærdigheder, madlavning og bagning, vejledning og rådgivning, musik og billedkunst. Af
særlige områder, hvor der er behov for specialviden kan nævnes undervisning i fysik-, kemi- og
biologilaboratorierne.
Hvornår på året kan skolen modtage frivillige?
Frivillige er velkomne på alle tider af året.
Naturoplevelser i regionen:
Den nordlige safarirute: består af Serengeti, Ngorongoro Crater, Tarangire National Park og Lake Manyara
National Park og meget mere. Området er nok et af de mest legendariske safariområder med fremragende
safarioplevelser året rundt. Dyrelivet er storslået, og landskaberne er helt unikke.

