EDUCATE SLOVAKIA
Lead, Impact, Educate

INFORMAČNÁ BROŽÚRA PRE ŠKOLY

Dobrý deň,

do rúk sa Vám dostal informačný materiál k projektu EDUCATE SLOVAKIA
realizovaný globálnou neziskovou organizáciou AIESEC.
Jednou z našich aktivít je organizovanie dobrovoľníckych projektov zameraných na
rozvoj vzdelania na Slovensku. Najväčším kultúrno-vzdelávacím projektom, ktorý
organizujeme pre žiakov základných a stredných škôl, je EDUCATE SLOVAKIA. Viac
informácií o AIESEC nájdete na www.aiesec.sk

EDUCATE SLOVAKIA je národný projekt organizovaný za účelom zlepšiť
komunikačné a jazykové schopnosti žiakov a študentov základných a stredných škôl.
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť interkultúrne vedomosti žiakov a študentov na
Slovensku prostredníctvom atraktívnych tréningov sprostredkovanými zahraničnými
stážistami v anglickom jazyku.

3 balíčky projektu EDUCATE SLOVAKIA:

EDUCATE SLOVAKIA pre 1.- 4.ročník základných škôl
EDUCATE SLOVAKIA pre 5.- 9.ročník základných škôl
EDUCATE SLOVAKIA pre stredné školy

EDUCATE SLOVAKIA pre 1. - 4. ročník základných škôl
TRADÍCIE VO SVETE

ZÁKLADY ANGLICKÉHO JAZYKA Metódy/spôsoby výučby

3 témy z kultúrneho bloku:

2 témy z bloku osobnostného rozvoja

- Odevy & Tradície
- Jedlá & Nápoje

- Abeceda prostredníctvom obrázkov
- Detské riekanky

- Tradičná hudba & Tanec

-Základy angličtiny: rodina & priatelia

- Legendy & Mytologické postavy

- Základy angličtiny: škola & domov

- Rozprávky a videá

- Mapy & Vlajky

- Základy angličtiny: mesto & ulica

- Maľovanie, ručné práce/tvorivé
dielne, prezentovanie a opis
vytvorených diel

- Hry
- Piesne a tance
- Rozprávanie príbehov pomocou
obrázkov

EDUCATE SLOVAKIA pre 5. - 9. ročník základných škôl
INTEGRÁCIA V RÁMCI SKUPINY
TRADÍCIE VO SVETE

“Dokážem efektívne komunikovať
a pracovať v kolektíve.”

3 témy z kultúrneho bloku:

2 témy z bloku osobnostného rozvoja

- Tradície & významné udalosti
- Gastronómia & ochutnávka jedál

- Moja úloha v skupine
- Tímová práca
- Sociálne médiá v mojom živote.
Viem povedať dosť?

- Povery, legendy & mytológia

- Moderná hudba, šport & životný štýl - Sám si vyberám. Kedy nasledovať iných a
kedy nie.
- Unikátne miesta sveta

- S priateľmi sú veci zábavnejšie:
šport, móda, filmy a hudba

Metódy/spôsoby výučby

- Interaktívne hry
- Simulácie a súťaže
- Príbehy, články, diskusie
- Filmy a videá
- Práca v skupinách, projekty a
online prieskum

EDUCATE SLOVAKIA pre stredné školy

SEBAPOZNÁVANIE
A KARIÉRNY RAST
DIANIE VO SVETE
3 témy z kultúrneho bloku

„Viem, čo v živote
chcem dosiahnuť.“

Metódy/spôsoby výučby

2 témy z bloku
osobnostného rozvoja
-Spoločnosti sveta
(etniká,minority,kmene,rody)/
Integrácia vs.diskriminácia

- Staň sa mladým lídrom
(Sebahodnotenie, vedenie príkladom,
budovanie zodpovednosti)

- Hodnoty a systémy vierovyznaní

-Kto som? (silné a slabé stránky,
hodnoty & zamestnania)

- Tradície vs. Globalizácia

- Životný štýl & Slávnosti

- Jazyky & Abecedy

- Žijeme v rozmanitom svete
(rešpektovanie a akceptovanie druhých;
interkultúrna komunikácia)
-Chcem vedieť viac. Chcem byť viac.
(Proaktivita, úloha dobrovoľníctva, objav
možnosti)
-Viem, ako si vybudovať/postaviť svoju
budúcnosť. (poznám seba & svoje
možnosti)
Pracovné zameranie

- Team Building hry

- Konverzácie vychádzajúce z
ukážok videí/filmov

- Diskusie na pripravené témy

- Cvičenia na sebareflexiu

- Práca v skupinách: praktické
aktivity/ workshopy

Prečo EDUCATE SLOVAKIA?

Veríme, že prostredníctvom tohto projektu môžeme prispieť k rozvoju
mladých ľudí na Slovensku a priniesť do škôl interkultúrnu atmosféru.

Prostredníctvom Educate Slovakia máte jedinečnú príležitosť
zviditeľniť Vašu školu, diferencovať sa od priemeru a umožniť Vašim
žiakom získať kultúrno-vzdelávacie zážitky, na ktoré určite nezabudnú.

• Kultúrne spestrenie

• Zlepšenie jazykových zručností žiakov
• Interaktívny spôsob výučby a osobnostný rozvoj žiakov
• Neformálne vzdelávanie a zábava

KEDY a KDE?
Január - február 2015

V mestách:
Bratislava, Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Prešov a Košice

Počas prvého týždňa stážistov zaškolíme, aby boli pripravení v
nasledujúcich týždňoch (medzi 19. januárom až 20. februárom)
čo najkvalitnejšie odučiť 20 hodín týždenne.



Dĺžka pôsobenia lektorov je 1 týždeň
Výučbu uskutočňujú 2 zahraniční lektori pre 4 triedy

ZABEZPEČUJE AIESEC
 Výber lektorov v
medzinárodnej databáze a ich
príprava
 Legislatíva spojená s
projektom
 Ubytovanie (ak ho
nezabezpečí škola) a
starostlivosť

ZABEZPEČUJE ŠKOLA

 Zabezpečenie zodpovednej
osoby
 Obedy pre lektorov počas
pôsobenia na škole
 20 vyučovacích hodín/týždeň

Cena za projekt (2 stážisti)
150€ (v prípade, že AIESEC zabezpečí ubytovanie)
V prípade, že škola zabezpečí ubytovanie:
na 1 týždeň – 75

€

na 2 týždne – projekt je ZADARMO

Aktuálnou je však aj možnosť ubytovať zahraničného stážistu
zadarmo v hosťovských rodinách. Táto príležitosť jednak poskytuje
škole zníženie finančných nárokov na projekt, taktiež však
poskytuje zahraničným stážistom komplexnejší pohľad na
slovenskú kultúru. V zmysle podpory hľadania ubytovania by nám
ako organizátorom prišla vhod asistencia zo strany školy pri
prezentovaní možnosti ubytovania stážistov v hosťovských
rodinách rodičom žiakov. Poskytnutie zľavy, teda projekt
ZADARMO, platí len pri úspešnom nájdení hosťovskej rodiny. Viac
informácií nájdete v Informačnej brožúre pre hosťovské rodiny.

Otázky a odpovede
• Aký lektor k nám príde učiť?
• Lektori sú zahraniční vysokoškolskí študenti alebo čerství absolventi s
relevantnou skúsenosťou. Každý stážista musí prejsť výberovým
konaním, ktoré sa skladá z jazykových, osobnostných testov a pohovorov.

• Na čo je použitý poplatok za projekt?
• Poplatok 150 eur za 2 stážistov je použitý na zabezpečenie ubytovania
pre stážistov a na administratívne a legislatívne účely (napr.víza).

• Ak zabezpečíme ubytovanie obom stážistom, je projekt zdarma?
• Áno. V prípade, že viete zabezpečiť ubytovanie obom stážistom na
dva týždne je projekt zadarmo. Ak ubytujete v hosťovskej rodine
stážistov na jeden týždeň poplatok za projekt je 75 eur.

• Môžu na našej škole pôsobiť aj viac ako 2 stážisti?
• Samozrejme áno. Avšak aj ďalšej dvojici je potrebné zabezpečiť
20 vyučovacích hodín týždenne.

REFERENCIE

„Počas týždenných aktivít v spolupráci s organizáciou AIESEC v projekte
EDUCATE Slovakia sa naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentami
priamo na vyučovacích hodinách, na karnevale alebo v čase mimovyučovacej
činnosti. Žiaci boli nadšení novou formou učenia anglického jazyka,
metódami prístupnými jednotlivým vekovým kategóriám. Žiaci získali nové
informácie o jednotlivých krajinách odkiaľ zahraniční študenti pochádzali,
nové kontakty. Rozhovory v anglickom jazyku pokračovali aj cez prestávky, v
jedálni pri obede ale aj po vyučovaní. Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť.“

Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov

„Projekt AIESEC priniesol "neznámu krajinu" priamo do detských
lavíc. Deti s obdivom spoznávali krásy krajín a radi uplatnili svoje
znalosti v AJ v konverzácií so zahraničnými študentmi. Nielen žiaci ale
aj pedagógovia sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých informácií o
daných krajinách. Osobne by som tento projekt len odporúčala. A už
teraz sa teším na nové skúsenosti a poznatky.“
ZŠ Šmeralova, Prešov

„Pre skupiny žiakov v rôznych ročníkoch a triedach I. a II. stupňa priniesol
projekt zaujímavé témy, primerané veku a medzinárodnú vzdelávaciu
atmosféru, ktorá prelomila všetky bariéry. Interaktívna forma a zaujímavé
metódy práce podnietili záujem detí o prítomnosť lektorov a možnosť
komunikovať.“
ZŠ v Trnave

„Naša škola týmto projektom vytvorila deťom priaznivé multikultúrne
prostredie, v duchu humanizmu, dodržiavania ľudských práv, práv dieťaťa
a predchádzaniu všetkým foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie a rasizmu.“
ZŠ v Bratislave

„Mladí lektori študentov skutočne zaujali svojou spontánnosťou,
komunikatívnosťou, flexibilitou a profesionalitou. Celý projekt mal
výbornú odozvu medzi študentami. S pripravenosťou, ako i
spoluprácou s AIESEC vyjadrujeme hlbokú spokojnosť.“

SŠ v Košiciach

Aktivity vedúce k odbúraniu strachu z cudzieho by mali byť
každodennou súčasťou výchovy mladých ľudí na našich školách.
Aj z tohto dôvodu sa vedenie školy na základe želania našich žiakov
rozhodlo naďalej spolupracovať s organizáciou AIESEC.
Informácie o projekte sme zverejnili na stránke školy
http ://www.zsbenkova.sk/projekt-educate-slovakia a rozšírenú
fotogalériu na stránke nášho žiackeho parlamentu:
http://ziackyparlament-benkova.blogspot.sk/.

ZŠ v Nitre

„Ako povedal jeden zo žiakov “už aj myslím po anglicky“,
teda deti veľmi rýchlo prelomili komunikačnú bariéru
a lektori svojou srdečnosťou prispeli k motivácii žiakov
konverzovať po anglicky. Títo mladí ľudia vniesli „ vietor“
do tried, deti sa s nimi po týždni nechceli rozlúčiť.“

ZŠ v Banskej Bystrici

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY
AIESEC BRATISLAVA
Ester Bessenyeiová – ester.bessenyeiova@gmail.com,
0911 524 918
AIESEC BANSKÁ BYSTRICA
Petra Tarová – petra.tarova@aiesec.net, 0907 459 874
AIESEC COMENIUS UNIVERSITY
Michal Rovňan – rovnan.michal@gmail.com, 0902 208 822
AIESEC KOŠICE
Monika Vojteková – monika.vojtekova@aiesec.net, 0918 435 762
AIESEC NITRA
Kristína Kancková – kristina.kanckova@gmail.com, 0907 761 703
AIESEC PREŠOV
Miroslava Solárová – mirka.solarova@gmail.com, 0948 301 154
AIESEC TRNAVA
Marta Hlavatá – hlavatamml@gmail.com, 0907 325 030

