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AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja
prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach

na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Od 45 lat rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie poprzez
praktyczne doświadczenia

w wymianach międzynarodowych oraz projektach
wspierających ich realizację.

Docieramy do 15 największych ośrodków akademickich
w Polsce, gdzie za pośrednictwem realizowanych w zespołach
inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób

wpływają na swoje lokalne otoczenie.



W ramach współpracy z ONZ oddziały AIESEC dążą do
wdrożenia w ujęciu lokalnym 17 celów zrównoważonego
rozwoju (Sustainable Development Goals –SDG).

Projekt International 
Educational

wspiera Cel nr 4:
Zapewnić wszystkim 

edukację
wysokiej jakości oraz

promować uczenie się przez
całe życie.



INTERNATIONAL EDUCATION
International Education to projekt skierowany do szkół podstawowych,  
realizowany przez AIESEC Lublin.

Dwoje wolontariuszy z różnych 
zakątków świata prowadzi 

zajęcia językowo kulturowe z 
uczniami w języku angielskim. 
Lekcje przyjmują praktyczną 

formę i polegają, między 
innymi, na zapoznaniu uczniów 
z kulturą i tradycjami państw, 

z których pochodzą 
wolontariusze.



Celem projektu jest zwiększenie 
jakości edukacji poprzez dostarczenie 
praktycznych warsztatów, 
rozwijających umiejętności miękkie i 
personalne, dzięki czemu uczeń jest 
dużo bardziej tolerancyjny. Projekt 
umożliwia również poznanie kultury, 
tradycji i historii wolontariuszy 
różnych narodowości. Buduje w 
młodych ludziach otwartość na obce 
narodowości oraz przełamuje 
stereotypy.



WOLONTARIUSZE
Nasi wolontariusze to studenci pochodzący z różnych stron świata.
W poprzednich edycjach projektu brały udział osoby m.in. 
z Brazylii, Kolumbii, Włoch, Algierii oraz Indii.
Podczas rekrutacji dbamy, aby byli to ludzie otwarci i kompetentni 
oraz zaangażowani w to, co robią.



ZADANIA WOLONTARIUSZY
Praktyczna nauka języka angielskiego.
Opowiadanie o kulturze i zwyczajach swojego kraju.
Opowiadanie przez wolontariuszy swoich historii i prowadzenie 
ćwiczeń z uczniami.
Szerzenie tolerancji i wielokulturowości.
Przełamanie bariery językowej wśród uczniów.
Uświadamianie młodym ludziom jak ważne jest zaangażowanie 
społeczne i zachęcanie ich do bycia aktywnym obywatelem pośród 
lokalnej społeczności.
Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.



KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Przełamanie bariery językowej 
przez uczniów poprzez aktywny 
udział w lekcjach.
Prestiż dla szkoły i postrzeganie 
jej jako placówki angażującej 
się w różnego rodzaju  
inicjatywy.
Szerzenie kultury polskiej wśród 
obcokrajowców.
Zawarcie znajomości i przyjażni 
z ludźmi z całego świata.



PODSTAWOWE INFORMACJE

Data realizacji projektu:
4 marca - 12 kwietnia

Koszty projektu:
3 tygodnie - 450 zł
6 tygodni - 900 zł



INFORMACJE DOTYCZĄCE 
WSPÓŁPRACY

Placówka ze swojej strony zapewnia:

Wyżywienie (jeden ciepły posiłek w ciągu 
dnia).
 Nocleg (rodziną goszczącą mogą zostać 
nauczyciele lub uczniowie, możliwe jest też 
zakwaterowanie wolontariuszy w bursie lub 
internacie).
Opiekę nauczyciela podczas prowadzenia 
warsztatów.



GLOBAL HOST
Jest to inicjatywa,
która umożliwia przyjęcie
wolontariusza
z zagranicy do własnego
domu. Rodziną goszczącą
może zostać każdy –
nauczyciel, uczeń lub
sąsiad. Nie wymagamy
idealnej znajomości
angielskiego – wręcz
przeciwnie!

Ten program to idealna okazja, aby sprawdzić 
swój język w praktyce

i poznać osobę z innego kraju. To doświadczenie, 
które zmienia spojrzenie na pewne sprawy i 

niesamowite chwile spędzone z naszymi 
wolontariuszami. Wystarczy mieć tylko wolne 

łóżko i dobre chęci!



Magdalena Bąk
Tel: +48 733 046 511
Email: magdalena.bak2@aiesec.net

Koordynator projektu

Kontakty 
zewnętrzne


