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Teachers’ Universe 
Dołącz do naszej grupy dla nauczycieli  

na Facebooku! 

bo język obcy lubi się przedstawiać4. Teatr

1. Rym bo słowo po słowie zostaje w głowie

bo napędza do mówienia jak muzyka do tańca2. Rytm

bo w Twojej głowie „Happy birthday to you”
nie istnieje bez melodii3. Muzyka

bo pobudzają nas do rozwoju5. Emocje

bo wyzwala energię potrzebną do nauki6. Ruch

bo łączą nas w drużynę odkrywców angielskiego7. Relacje

bo lekcje bez uśmiechu są jak wakacje bez słońca8. Humor

bo nowe słowa muszą wpaść w oko9. Obraz

żeby dziecko samo chciało po nie sięgać10. Ambitne materiały

W Early Stage mamy 10 supermocy.  
To nasze sprawdzone metody na skuteczną 
naukę języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy Cię do udziału  
w rekrutacji do naszej szkoły.  
Dołącz do zespołu Early Stage,  
aby wspólnie z nami tworzyć  
to wyjątkowe miejsce!   

W Early Stage wykorzystasz swój potencjał i będziesz 
z satysfakcją, skutecznie uczyć dzieci, inspirować 
je i dobrze się z nimi bawić. Pod naszymi skrzydłami 
rozwiniesz swoje kompetencje i sprawdzisz się  
w nowych rolach i zadaniach. Głęboko wierzymy  

early stage

w potencjał współpracujących z nami nauczycieli. 
Jeśli zapragniesz przygotowywać się do roli  
metodyka lub osoby wspierającej zarządzanie  
naszą filią, będziesz mieć taką możliwość.  
Jeśli lubisz tworzyć i masz aktorskie zacięcie,  
nie zabraknie okazji do angażowania się w centralne 
projekty filmowe i teatralne.  

Masz ochotę dowiedzieć się  
więcej na temat współpracy z nami? 
Zapraszamy do lektury!

PRACA W EARLY STAGE



CO DOSTANIESZ W EARLY STAGE? ROZWÓJ W EARLY STAGE

TALENT BOOSTER SZKOLENIA  
DLA LEKTORÓW

FORMY ZATRUDNIENIA

Wszyscy nauczyciele, współpracujący  
z Early Stage, biorą udział w programie  
Talent Booster.

Talent Booster to:
 • międzyplanetarna mapa kariery lektorskiej, 

dopracowana i przejrzysta, ze szczegółowo 
wytyczonymi kierunkami rozwoju zawodowego;

 • orbita ewaluacji, pomocy dydaktycznej  
i bieżącego wsparcia pracy nauczyciela, 
po której krążą praktyczne szkolenia;

 • zaawansowany program, mający na celu 
doskonalenie umiejętności, poszerzanie  
kompetencji, analizowanie mocnych stron,  
które stają się motorem zawodowego rozwoju;

 • przejrzysty system wynagradzania  
(w zależności od wykształcenia, doświadczenia, 
stażu pracy w Early Stage), dający poczucie 
satysfakcji;

 • teleskop służący do obserwowania indywidual- 
nych talentów i rozwijania ich w ramach kosmi- 
cznej podróży Early Stage.

„Niepowtarzalne”, „czysta energia”, „naprawdę 
warto” – to tylko niektóre komentarze po szkoleniach 
Early Stage. Nasi lektorzy mają je za darmo! Możesz 
wybierać spośród stałej oferty warsztatów stacjonar-
nych i webinariów. 

Wśród nich znajdziesz: 
 • Gry i zabawy

 • Miming

 • Storytelling

 • Creative Revision Ideas

 • Tak pomyka gramatyka

 • Classroom Language

 • Singing Class

 • Boost Your Song Up

 • Efektywne uczenie się

 • Jak z niczego zrobić coś

… i wiele, wiele innych!

Oprócz ogromnej satysfakcji, jaką daje 
praca z dziećmi, dla mnie jako matki 
dwójki maluchów, wielkim plusem jest 
możliwość dostosowania godzin pracy 
dokładnie do moich potrzeb.  
Do tego przyjazna atmosfera  
i życzliwi ludzie wokół - wszystko  
to sprawia, że praca w Early Stage  
jest przyjemnością, a nie obowiązkiem!

Asia

Praca w Early Stage daje  
duże szanse rozwoju - stała opieka 
metodyka i duży wybór ciekawych 
szkoleń pozwalają mi doskonalić 
warsztat lektorski. Bardzo lubię nasze 
materiały - dzięki nim łatwo jest mi 
zaplanować ciekawe zajęcia. 

Dorota

Pracuję w Early Stage już dziewiąty rok.  
Dla mnie jest to miejsce, gdzie poznałam przyjaciół, 
rozwinęłam swoje umiejętności i kompetencje  
zawodowe, a przede wszystkim nic a nic mi się  
nie nudzi! Jestem typem wiercipięty, ciągle chcę  
coś tworzyć, zmieniać, mieszać, eksperymentować.  
Early Stage to idealne miejsce, żeby to robić J

Ania

Pracuję w Early Stage, ponieważ widzę tu realną 
szansę na rozwój zawodowy. Bardzo cenię nasze 
warsztaty i wsparcie metodyczne, które dają mi duży 
komfort w pracy nauczyciela.

Wojtek

OPINIE NASZYCH LEKTORÓW:

 • ogromną satysfakcję z zaskakujących postępów 
dzieci, ich zaangażowania w zajęcia oraz zado-
wolenia rodziców z efektów Twojej pracy;

 • unikalną i skuteczną metodę nauczania  
angielskiego, opartą na wyjątkowych,  
autorskich materiałach;

 • wdrożenie, stałą opiekę metodyczną i szczególne  
wsparcie w kontaktach z rodzicami;

 • dobrą atmosferę pracy;

 • atrakcyjne stawki;

 • elastyczne formy zatrudnienia, w tym umowę  
o pracę w większości filii;

 • konkretną ścieżkę rozwoju – program Talent 
Booster (obowiązujący we wszystkich filiach  
w całej Polsce - możesz zmieniać miejsce pracy  
w ramach Early Stage i mieć gwarancję,  
że Twój stopień awansu jest wszędzie uznawany);

 • unikalne szkolenia i możliwość stałego  
rozwijania swoich kompetencji;

 • dla nauczycieli, którzy chcą być w przyszłości 
metodykami, szkoleniowcami, autorami materia- 
łów albo zajmować się zarządzaniem szkołą  
– możliwość rozwijania swoich kompetencji  
w tym zakresie;

 • szansę na wdrażanie własnych pomysłów;

 • możliwość pogodzenia pracy w szkole publicznej  
z zatrudnieniem u nas;

 • oferty pracy podczas ferii i w wakacje;

 • wsparcie po urodzeniu dziecka J; 

 • dużo kreatywnej przestrzeni do pracy;

 • dostęp do platformy on-line, gdzie znajdziesz 
wszystkie materiały, gotowe do wydrukowania  
i cały metodyczny know-how; 

 • dostęp do aplikacji muzycznej, dzięki której  
przygotowanie do lekcji jest jeszcze łatwiejsze  
– możesz słuchać piosenek w autobusie albo  
podczas joggingu J;

 • możliwość udziału w naszych twórczych  
projektach – filmowych, muzycznych  
i teatralnych;

 • a jeśli masz ochotę na więcej  
– możesz brać udział w kreatywnych  
projektach, których w Early Stage  
jest zawsze nieskończenie wiele!

Nasi superbohaterowie mają różnorodne potrzeby, 
dlatego proponujemy im różne formy zatrudnienia, 
żeby każdy czuł się u nas dobrze i mógł w pełni 
korzystać ze swoich supermocy:

 • umowa – zlecenie  
dla tych superbohaterów, którzy w pocie czoła 
dobiegają do końca studiów, lub pracują  
w innych szkołach; 

 • umowa współpracy  
dla przedsiębiorczych superbohaterów,  
którzy biorą stery w swoje ręce i chcą posiąść  
moc panowania nad swoim czasem; 

 • umowa o pracę  
dla superbohaterów, którzy poszukują  
stabilizacji i chcą powiększać swoje  
superrodziny, ale również zarabiać w wakacje 
i rozwijać kompetencje administracyjne.

A GREAT 
PLACE 
TO LEARN 
AND TEACH
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