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Cieľ projektu
Educate Slovakia je
projekt zameraný na zlepšenie 
medzi-kultúrneho porozumenia 
a globálneho zmýšľania
slovenskej mládeže a na
podporu rozvoja ich líderských 
schopností prostredníctvom 
medzinárodneho prostredia 
a moderného neformálneho 
vzdelávacieho programu.

Popis projektu
Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v
rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta 
viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za
aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú
sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti.
Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí 
sú trénovaní v rámci nášho programu Global Citizen. 
Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej
skupiny. V súčasnosti máme tri rozličné edície projektu 
pre materské, základné a stredné školy.

3 balíčky projektu

Educate Slovakia pre škôlky
Prvá edícia je zameraná pre štátne aj súkromné materské školy. Cieľom tohto 

programu je podpora tolerancie medzi najmladšími skupinami detí vďaka bu-
dovaniu záujmu o multikultúrne prostredie. Tréneri zo zahraničia rozvíjajú po-
vedomie o rôznych krajinách vďaka prezentovaniu tamojších tradícií, zvykov a 
umenia, no takisto podporujú rozvoj kreativity detí používaním rôznych druhov 
metód výučby.

Educate Slovakia pre základné školy
Táto časť projektu sa zameriava na žiakov základných škôl. Hlavným zámerom 

projektu je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníct-
vom rôznych aktivít a workshopov. Témy sú primerané vekovej skupine, pre ktorú 
je táto edícia určená – teda na odbúravanie negatívnych zvykov a správania ako 
aj zlepšovanie povedomia o témach dotýkajúcich sa mladých ľudí.

Educate Slovakia pre stredné školy
Táto časť projektu sa zameriava na žiakov stredných škôl. Hlavným zámerom 

projektu je budovať medzinárodné povedomie a globálne zmýšľanie medzi účast-
níkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Edícia pre stredné školy sa 
od predošlej líši náročnejším obsahom výučby, sústreďuje sa na témy primerané 
vekovej skupine, pre ktorú je táto edícia určená – teda odbúravanie negatívnych 
zvykov a správania  ako aj zlepšovanie povedomia o témach dotýkajúcich sa 
mladých ľudí.



Učebný plán

Blok Cieľ a význam bloku
Spoznajme sa! Zmyslom je prostredníctvom interaktívnych hier 

prelomiť ľady medzi stážistami a deťmi, vybudovať 
si dôveru a záujem a spoznať sa trochu lepšie.

Základná komunikácia Deti sa naučia základné komunikačné frázy v an-
gličtine, ale aj v rodnom jazyku stážistu, ktoré ne-
skôr môžu používať denne s učiteľmi, rovesníkmi, 
rodičmi, priateľmi. 

Kultúra rodnej krajiny Budovanie povedomia medzi deťmi o odlišných 
krajinách prostredníctvom ukážkových príkladov 
o ich tradíciách, zvykoch a typických predmetoch 
z krajiny stážistu (vlajky, oblečenie, tradičné jedlo, 
najkrajšie časti krajiny, národné tance).

Šport a aktivity Vybudovať záujem pre pohybové aktivity (športy, 
tance, rekreácia, hry na zahriatie,...), aby si deti boli 
vedomé ich dôležitosti a chápali riziká nedostatku 
aktivity a nezdravého životného štýlu.

Jedlo a výživa Zvyšovanie povedomia o dôležitosti zdravej stravy, 
pitia a celkových denných rutín a návykov. 

Educate Slovakia pre škôlky
Kultúrne porozumenie, zdravý životný štýl

Educate Slovakia pre základné školy (1. – 4. ročník)
Kultúrne porozumenie a osobnostný rozvoj

Blok Cieľ a význam bloku
Spoznaj mňa a moju krajinu Vybudovanie si dôvery a záujmu medzi stážistami 

a žiakmi, hry na spoznanie sa trochu lepšie.

Umenie krajiny Prezentovanie intelektuálneho dedičstva stážistovej 
krajiny – hudba, tradičné hudobné nástroje, knihy, 
spisovatelia, história, legendy, mytológia, filmoví 
herci a pod.



Blok Cieľ a význam bloku
Spoznaj mňa a moju krajinu Vybudovanie si dôvery a záujmu medzi stážistami 

a žiakmi, hry na spoznanie sa trochu lepšie.

Tradície krajiny Budovanie povedomia medzi mladými ľuďmi o 
rozličnostiach v konkrétnych krajinách
prostredníctvom príbehov a ukážok tradícií a 
zvykov, ako aj typických predmetov zo stážistovej 
kultúry (vlajky, oblečenie, tradičné jedlo, najkrajšie 
časti krajiny, národné tance, literatúra, príbehy z 
histórie...)
Ukázať rozdiely medzi národnosťami a naučiť sa 
rešpektovať ich.

Životný štýl v modernom 
svete

Ukázať príklady perspektívneho trávenia 
voľného času (hobby, šport, dobrovoľníctvo, se-
bavzdelávanie), pomôcť žiakom odstrániť zlé 
návyky a správanie a naučiť ich zameriavať sa na 
opak.

Sebarozvoj a životné
možnosti

Podporiť žiakov v snahe lepšie spoznať samého 
seba, v ich sebavedomí, pomôcť im naučiť sa určiť 
si priority a ciele a ako ich dosiahnuť. Zameranie na 
tímovú spoluprácu.

Blok Cieľ a význam bloku
Tradície krajiny Budovanie povedomia medzi mladými ľuďmi o 

rozličnostiach v konkrétnych krajinách
prostredníctvom príbehov a ukážok tradícií a 
zvykov, ako aj typických predmetov zo stážistovej 
kultúry (vlajky, oblečenie, tradičné jedlo, najkrajšie 
časti krajiny, národné tance,...)
Ukázať rozdiely medzi národnosťami a naučiť sa 
rešpektovať ich.

Medzi-kultúrna komunikácia Ukázať žiakom ako komunikovať s odlišnými 
kultúrami, diskusie o tolerancii a odlišnostiach 
(prostredníctvom debát, hier). 
Záverečné zhodnotenie a reflexia celého týždňa – 
čo sa naučili a čo im to dalo.

Educate Slovakia pre základné školy (5. – 9. ročník)
Kultúrne porozumenie a osobnostný rozvoj



Educate Slovakia pre stredné školy 
Kultúrne porozumenie a osobnostný rozvoj

Blok Cieľ a význam bloku
Spoznaj mňa a moju krajinu Vybudovanie si dôvery a záujmu medzi stážistami a 

žiakmi, hry na spoznanie sa trochu lepšie.

Tradície krajiny Budovanie povedomia medzi mladými ľuďmi o 
rozličnostiach v konkrétnych krajinách prostred-
níctvom príbehov a ukážok tradícií a zvykov, ako aj 
typických predmetov zo stážistovej kultúry (vlajky, 
oblečenie, tradičné jedlo, najkrajšie časti krajiny, 
národné tance, literatúra, príbehy z histórie...)
Ukázať rozdiely medzi národnosťami a naučiť sa 
rešpektovať ich.

Sebarozvoj a životné
príležitosti

Prezentácia a diskusie o vzdelávacích systémoch 
v krajinách stážistov a ich porovnanie so Slovens-
kom. Aké možnosti majú mladí ľudia dnes (brigády, 
dobrovoľníctvo, cestovanie,...) na Slovensku a vo 
svete? Diskusie o budúcich plánoch študentov.

Problémy dnešného sveta Diskusia o problémoch, ktorým dnes čelíme (vo-
jny, znečistenie životného prostredia a pod.), prez-
entácia tých, ktoré ovplyvňujú stážistovu krajinu. 
Porovnanie so situáciou na Slovensku. Zvyšovanie 
povedomia o týchto problémoch a diskusie o aktiv-
izme mladých ľudí.

Medzi-kultúrna komunikácia Ukázať žiakom ako komunikovať s odlišnými 
kultúrami, diskusie o tolerancii a odlišnostiach 
(prostredníctvom debát, hier, krátkych súťaží). 
Záverečné zhodnotenie a reflexia celého týždňa – 
čo sa naučili a čo im to dalo.

Blok Cieľ a význam bloku
Medzi-kultúrna komunikácia Ukázať žiakom ako komunikovať s odlišnými 

kultúrami, diskusie o tolerancii a odlišnostiach 
(prostredníctvom debát, hier). 
Záverečné zhodnotenie a reflexia celého týždňa – 
čo sa naučili a čo im to dalo.



Zabezpečuje AIESEC

1. Výber stážistov z medzinárodnej databázy a ich príprava.
2. Legislatíva spojená s projektom.
3. Ubytovanie (ak ho nezabezpečí škola) a starostlivosť.

Návrh partnerstva

2 stážisti (učia spolu na hodinách)
20 hodín/týždeň - 4 rovnaké triedy, 
každú 5 hodín za 5 dní

Zabezpečuje škola

1. Zabezpečenie zodpovednej osoby.
2. Obedy pre stážistov počas pôsobenia na škole.
3. Vytvorenie rozvrhu.

Dátumy realizácie

Cena za projekt

75€ - ak škola zabezpečí ubytovanie pre 2 stážistov na 1 týždeň
150€ - ak škola nezabezpečí ubytovanie

18.01.2016 - 28.02.2016



Referencie bývalých partnerov

V týždni od 9. do 13. februára 2015 sa naša škola už po druhý raz zapojila do projektu organizá-
cie AIESEC pod názvom Educate Slovakia. Ako už sám názov napovedá išlo o ďalšie „vzdelávanie“ 
našich študentov v anglickom jazyku.

Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom vybraných slovenských škôl život v rozličných kra-
jinách a dať im možnosť použiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď opačná strana vôbec neovlá-
da slovenčinu. Na druhej strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do nášho 
školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa a možno aj nadviazať nové kontakty.

Tento rok sme na našej škole privítali dve študentky, a to Mariu z Ukrajiny a Farah z Indonézie. 
Obidve predviedli zaujímavé prezentácie o svojích krajinách a v niektorých triedach stihli poroz-
právať aj o svojich tradíciách, zvykoch, ale aj jedlách, ktoré obľubujú.

Pre našich žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania.

Ing. Zuzana Distlerová
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Prostredníctvom projektu AIESEC - Educate Slovakia sme mali stážistku Mari z Gruzínska v 
našej materskej škole vo februári a marci tohto roku. Spolu sme robili viacero aktivít pre deti vo 
veku od 2 do 7 rokov. Okrem toho mala pripravených veľa vlastných aktivít, hlavne kvôli svojej 
kreativite. Páčil sa nám jej entuziazmus a pracovné nasadenie. Taktiež pomohla našim deťom, 
aby si zlepšili svoje jazykové schopnosti v angličtine, nakoľko s ňou si ju mohli stále precvičovať.

Bolo to prvý kráť čo sme sa projektu zúčastnili a bola to určite super skúsenosť. Veríme, že v 
budúcnosti uvítame stážistov z AIESEC znovu.

Mgr. Marcela Pospíchalová
Šikulko, Bratislava

Počas týždenných aktivít v spolupráci s organizáciou AIESEC na projekte Educate Slovakia sa 
naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentmi priamo na vyučovacích hodinách, na karne-
vale alebo v čase mimo vyučovacej 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 a nové kontakty. Rozhovory v anglic-
kom jazyku pokračovali aj cez prestávky, v jedálni pri obede ale aj po vyučovaní. Ďakujeme, že 
sme sa mohli zapojiť do tohto projektu.

Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov



Kontaktujte nás

Terézia Paňková
Projektová manažérka Educate Slovakia v Nitre

+421 914 111 812

pankova.terezia06@gmail.com

Trieda A. Hlinku 4

educateslovakia.com


