AIESEC - Külföldi Önkéntes Programtájékoztató
Röviden az AIESEC-ről
Az AIESEC egy nemzetközi szervezet fiatalok számára, amely lehetőséget ad a világ 110 országában
a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, hogy anyanyelvi környezetben fejlesszék nyelvtudásukat,
valamint felfedezzék és fejlesszék a bennük rejlő képességeket, készségeket, miközben értékes
szakmai tapasztalatot szereznek.

Ajánlatunk az ELTE Bölcsészettudományi Karának hallgatói számára
Külföldi önkéntes programunk keretein belül szervezetünk lehetőséget nyújt a diploma
megszerzése előtt álló egyetemisták számára, hogy egy új környezetben különböző kultúrákkal
ismerkedjenek meg, emellett olyan tevékenységet végezzenek, mely lehetővé teszi, hogy az
egyetemen megszerzett tudást gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítsák, látókörüket szélesítsék.
Nyelvszakos hallgatók számára lehetővé válik az általuk tanult nyelv kultúrájának autentikus
megismerése, a nyelv gyakorlása. Kiemelt partnerországaink közé tartozik Oroszország,
Olaszország, Törökország, Csehország, Lengyelország, Kína és India.

Legfontosabb információk
A programot egy személyes interjú előzi meg, amelynek célja, hogy a jelentkező
képességeinek és igényeinek legmegfelelőbb helyre kerülhessen
A program része egy kulturális felkészítő nap, amelyen részletes információkat kaphat a
hallgató a számára ajánlott program részleteiről
A program során a szervezetünk biztosítja a gyakornok szállását és étkezését, illetve a
logisztikai folyamatok lebonyolítását
A program időtartama: 6-8 hét

Néhány példa az AIESEC által ajánlott lehetőségekből
Szervezetünk rendszerében jelenleg több száz betöltetlen önkéntes pozíció található a világ bármely
tájáról, többek között

Kulturális
oktatás
Törökországban
Feladatok: A projekt célja a
középiskolás tanulók nyelvi
készségeinek fejlesztése.
A gyakornokok közösen
szerveznek különböző helyi
eseményeket, szabadidős
tevékenységeket, interaktív
játékokat a tanulóknak. E
mellett
egy
“Világfalu”
eseményen bemutatják a
diákoknak saját országukat,
annak
szokásait,
jellegzetességeit.

"Határok nélkül" projekt
Olaszországban
Feladatok: A program célja
az előítéletek lebontása, és
a
külföldi
kultúrák
bemutatása
az
olasz
középiskolásoknak.
A
gyakornok
feladata
kiscsoportos foglalkozások
tartása olyan témákban,
mint például klímaváltozás,
emberi jogok, vallások, a
nők
helyzete,
politikai
problémák
különböző
országokban.

Weboldal

www.elte.aiesec.hu

Kapcsolat

Kékuti Laura

+36 30 213 1183

Gyermekek táboroztatása
Oroszországban
Feladatok: A projekt célja
általános
iskolások
látókörének szélesítése. Az
önkéntesek
szabadon
megvalósíthatják
kreatív
elképzeléseiket a fiatalok
fejlődésének
érdekében.
Emellett
a
jelentkezők
megismerkedhetnek
az
orosz kultúrával.

laura.kekuti@aiesec.net

