Kan du løse Danmarks
største
problem?
DRØMME PÅ TYSK?
Vil DU FÅ EN 7. KLASSE TIL AT

Graduate
program
med fuld løn.
Ansøg inden
2. marts

Bliv en af de udvalgte Teach First Graduates i 2015
Teach First er et toårigt ledelsesudviklingsprogram, hvor du inspirerer børn
og unge på folkeskoler i socialt udsatte områder til at udvikle deres talent
Fremtidige ledere med
undervisningserfaring

Du er bachelor, kandidat eller ph.d.

Teach First Danmark arbejder for, at alle børn får lige muligheder

• Du er fagligt dygtig og opnår resultater

for at udnytte deres talent. Vi engagerer de dygtigste nyuddan-

• Du vil lede, motivere og sætte ambitiøse mål

nede fra universitetet til at blive inspirerende undervisere og kom-

• Du arbejder hårdt og giver ikke op

mende beslutningstagere, der vil gøre visionen til virkelighed.

• Du er god til at kommunikere og bygge relationer

Undervis i to år og sæt dit præg

Start i august 2015

Som Teach First Graduate underviser du i to år på en folkeskole i

Marts

– Ansøgningsfrist

et socialt udsat område til fuld løn. Sideløbende gennemfører du

Juni

– Sommerakademi og programstart

et toårigt uddannelsesforløb med ledelseskurser og en personlig

August – Første arbejdsdag på en skole med fuld løn

• Du har afsluttet din uddannelse i sommeren 2015

mentor. Du får værktøjerne til at opnå ambitiøse mål for dig selv
og dine elever, og du supplerer din viden fra universitetet med
værdifulde erfaringer og ledelseskompetencer.

Et globalt program

Ansøg online inden

2. marts 2015

Teach First findes i 35 andre lande. I 2013 var Teach First UK den
3. mest søgte karrieremulighed i England blandt nyuddannede
universitetskandidater, og er den organisation, der hvert år ansætter flest fra Oxford og Cambridge. I 2011 søgte 18 procent af
nyuddannede fra Harvard ind på programmet.

Læs mere og ansøg via teachfirst.dk

