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Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie medzi-kultúrneho poro -

zumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na
podporu rozvoja ich líderských schopnosí prostredníctvom medzinárod -

neho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v
rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych časí sveta viesť 
prednášky a interakívne workshopy, ktoré za akívneho používania 
anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu -

k rozmanitosi. 
Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní 
v rámci nášho programu Global Volunteer. Učebný plán sa líši v závislosi 
od veku                vzdelávanej skupiny. 
V súčasnosi máme tri rozličné edície projektu pre materské, základné a 
stredné školy.

Viac informácii nájdete na: educateslovakia.sk

Kto sme?

AIESEC je najväčšia svetová študentmi riadená organizácia vytvárajúca 
poziívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a 
zdieľaných medzinárodných skúsenosí. V AIESEC veríme, že udržateľné, 
informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé 
súčasné výzvy.
Poskytujeme mladým ľuďom globálnu plaformu, kde môžu 
rásť, získavať skúsenosi a kde majú možnosť začať znova v prípade 
neúspechu. Popri vytváraní poziívneho dopadu na spoločnosť objavia, čo 
ich baví a na čom im záleží.

AIESEC

Projekt Educate Slovakia



Hosťovská rodina

Hosťovské rodiny zohrávajú pre stážistu unikátnu úlohu v jeho spoznávaní 
každodenného života na Slovensku. Zabezpečujú mu ubytovanie a všetko, 
čo k bývaniu potrebuje. Nezabezpečujú mu stravu. Privítajú stážistu u nich 
doma ako člena rodiny a na oplátku sa stážista zapája do každodenných akivít
ako  syn  alebo  dcéra  rodičov.  Rodina je zodpovedná za predstavovanie 
slovenskej kultúry stážistovi prostredníctvom starostlivosi, pochopenia a 
podpory.          

Ubytovať u seba mladého cudzinca môže byť pre hosťovskú rodinu výni-
močná skúsenosť, ktorá napomáha búrať predsudky a kultúrne stereotypy.

Stať sa hosťovskou rodinou má aj mnoho ďalších výhod:

Čo je to hosťovská rodina?

Prečo sa stať hosťovskou rodinou?

Precvičíte si anglický jazyk v praxi

Máte možnosť naučiť sa základy materinského jazyka 
stážistu

Zažijete inú kultúru priamo z prvej ruky

Vytvoríte si priateľstvá po celom svete

Spoznáte vlastnú krajinu z pohľadu cudzinca

Získate možnosť prezentovať vlastnú krajinu, jej zvyky a 
tradície



Aké rodiny hľadáme?

V rámci projektu Educate Slovakia hľadáme rodiny, ktoré sú ochotné u seba 
doma ubytovať mladých študentov na vopred dohodnutú dobu (minimálne 7 dní) 
v období od 9. januára do 19 februára                                                                2017, a tým skvalitniť skúsenosť 
našich stážistov. 

Hľadáme rodinu, ktorá stážistovi:

Požiadavky

 vytvorí príjemnú a priateľskú atmosféru

 poskytne komfort domáceho prostredia

 bude rešpektovať jeho kultúru a tradície

Poskytnuie čistého posteľného prádla, vankúša a prikrývky

Poskytnuie samostatnej postele

Poskytnuie prístupu ku kúpeľni a kuchyni

Poskytnuie prístupu na internet

Poskytnuie možnosi oprať si veci v práčke aspoň raz za týždeň

Udržiavanie kontaktu s členmi AIESEC pre prípad, že by došlo k prob
lémom

Hosťovská rodina musí bývať v bezpečnej lokalite s rýchlym prístupom
ku komunikáciám (MHD)



Kto sú naši stážisi?

Naši stážisi sú mladí akívni ľudia, študeni alebo absolveni vysokých škôl, 
ktorí majú chuť spoznávať nové kultúry, naberať nové skúsenosi a neustále 
zlepšovať svoje zručnosi - napríklad aj skrz projekt Educate Slovakia. Stážisi
vždy prejdú dvojitým výberovým procesom a to vo svojej domovskej 
krajine a u nás. V AIESEC dbáme na výber kvalitných ľudí, ktorí budú príno-
som pre naše stáže a projekty.

Pravidlá pre stážistov

Pred príchodom stážistu je vhodné si čo-to naštudovať o kultúre a zvykoch 
krajiny, z ktorej stážista pochádza. Predídete tak možným 
nedorozumeniam a stážista určite ocení váš záujem a znalosi o jeho 
domovine. Okrem toho je dobré premyslieť si vopred, čo by ste radi z našej 
kultúry stážistovi ukázali – či už je to slovenská kuchyňa, historické 
pamiatky alebo zvyky a tradície.

Dodržiavať stanovené pravidlá 
hosťovskej rodiny

Rešpektovať
zvyky a tradície Slovenska

Dodržiavať
pravidlá stanovené AIESEC

... malá rada od nás



Nikdy sme doteraz neboli súčasťou projektov AIESEC a stážistu sme mali po 
prvýkrát. Prišla k nám Chrisina a bolo to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať! 
Mysleli sme si, že si len precvičíme angličinu, ale my sme našli spriaznenú dušu 
– krásneho, slušného, pokorného a poziívneho človeka, ktorý oživil a ešte viac 
stmelil našu rodinu. Každá hodina, ktorú s ňou môžeme stráviť na večeri, s pria-
teľmi, rodinou, na výletoch alebo pri rozhovoroch o Taiwane a Slovensku je pre 
nás obrovským prínosom. Naučili sme sa množstvo vecí a verím, že to isté môže 
povedať aj Chrisina.

Naše dei si ju okamžite obľúbili vďaka jej srdečnej a otvorenej povahe a nák-
lonnosi k deťom. Ako povedali naše dei: „nevieme si našu rodinu bez nej už ani 
predstaviť a pri pomyslení, že bude o týždeň musieť odísť, nám je už teraz smut-
no.“

Už nemáme tri dcéry, ale štyri!
Ďakujeme za toto poznanie a skúsenosť.

rodina Latečková

Ako sa stať hosťovskou rodinou?

Referencie bývalých hosťovských rodín
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Komunikácia so školou 
a s AIESEC

Príchod stážistu

Pridelenie stážistu

Príjem dotazníka



Referencie bývalých hosťovských rodín

Kontaktujte nás

Marina Urbanová
Komunikácia s hosťovskými rodinami

+421 915 030 935

marinaurbanova@aiesec.sk

Trieda A. Hlinku 4, 949 01 Nitra

host.aiesec.sk


