
Jako Teach for Poland dążymy do dnia, w którym wszystkie dzieci będą miały równe szanse 

na odkrycie i wykorzystanie swojego potencjału. Wierzymy, że rozwój ich naturalnych 

zdolności pozwoli im na budowanie lepszego kraju i przyszłości dla nas wszystkich. 

 

By móc zrealizować tę wizję, rekrutujemy młodych, obiecujących, różnorodnych EduLiderów, 

którzy po merytorycznym i praktycznym przygotowaniu przez nas do pracy w zawodzie 

nauczyciela zostaną zatrudnieni w szkołach publicznych i przejdą przez kompleksowy program 

rozwoju, który dla nich przygotowaliśmy. Będą oni uczyć w sposób stawiający uczniów w 

centrum, pozwalający im na aktywne uczenie się, rozbudzający ich chęć do samodzielnego 

poszerzania wiedzy. Poza przyswojeniem wiedzy i podnoszeniem wyników akademickich 

pozwoli to na doskonalenie kompetencji dzieci niezbędnych do życia w XXI wieku. Po dwóch 

latach, uczestnicy programu dołączają do grupy absolwentów Teach For Poland kontynuując 

działania na rzecz wspólnej wizji i będąc jej ambasadorem. 

Instytut Wakacyjny to pięciotygodniowe warsztaty (część odbywa się w Warszawie a część 

jest prowadzona zdalnie)  realizowane w ramach programu wsparcia i rozwoju nauczycieli - 

EduLiderów przez fundację Teach for Poland, mające na celu merytoryczne i praktyczne 

przygotowanie EduLiderów do pracy w szkole oraz do dalszego ich rozwoju w roli 

nauczyciela. Dzięki Instytutowi Wakacyjnemu EduLiderzy rozwijają swoje kompetencje 

liderskie, interpersonalne i dydaktyczno-metodyczne, a także budują silną sieć wsparcia i 

współpracy między uczestnikami programu.  

Obecnie poszukujemy stażysty lub stażystki, którzy chcieliby współtworzyć z nami to 

wydarzenie wspierając nas zarówno w obszarze pozyskiwania partnerów wydarzenia jak i 

organizacji samego wydarzenia, w szczególności kwestii logistycznych. 

  

Twoje zadania w roli stażysty:  

• Optymalizacja kosztów Instytutu Wakacyjnego poprzez nawiązanie partnerstw i 

pozyskanie sponsorów wydarzenia 

• Kontakt z partnerami i sponsorami wydarzenia w celu ustalenia ich zapotrzebowania 

dotyczącego ich zaangażowania w wydarzenie 

• Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z partnerami, sponsorami i 

podwykonawcami 

• Nawiązanie współpracy z dostawcami usług niezbędnych do realizacji wydarzenia 

• Zakup materiałów potrzebnych do realizacji wydarzenia 

• Wsparcie logistyczne w trakcie wydarzenia 

• Inne zlecone zadania, ustalone wspólnie ze stażystą 



Profil kandydata 

Masz duże szanse na powodzenie w tej roli, jeśli: 

• masz za sobą pierwsze doświadczenie w organizowaniu wydarzeń (np. konferencja w 

ramach koła naukowego), 

• potrafisz efektywnie zarządzać swoim czasem i zadaniami, 

• znajdowanie rozwiązań w sytuacjach podbramkowych przychodzi Ci z łatwością, 

• jesteś dostępny/a ok.10-16h w tygodniu (jesteśmy otwarci również na szerszy wymiar 

współpracy jeśli masz na to ochotę) i biegle posługujesz się językiem polskim. 

Mile widziane, choć niekonieczne jest niewielkie doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów 

biznesowych oraz umiejętność edycji prezentacji i broszur w PowerPoint, Canva lub innym 

programie. 

Oferujemy 

Z naszej strony możesz liczyć na: 

• dużą dawkę rozwoju poprzez praktykę oraz wsparcie zespołu projektowego 

• zdobycie pierwszego doświadczenia w zakresie organizacji wydarzeń hybrydowych 

• odbycie stażu w organizacji z misją, która kieruje nami na co dzień 

• współpracę w przyjaznym i pracowitym zespole 

• praktyczne szkolenia w ramach Instytutu Wakacyjnego (w ubiegłym roku 

organizowaliśmy m.in. warsztaty na temat porozumienia bez przemocy, edu-Scrum, 

dramy, czy debat oksfordzkich) 

• budowanie swojej sieci kontaktów, w tym dostęp do globalnej sieci kontaktów Teach 

for All 

• odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie stażu 

 


