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      Czym jest AIESEC ? 

    AIESEC to międzynarodowa organizacja działająca w 122  

krajach na całym świecie. Głównym założeniem jest szerzenie 
międzykulturowości i współpracy międzynarodowej poprzez program 

wymiany. Umożliwiamy młodym ludziom rozwijanie wrażliwości 
kulturowej, przedsiębiorczości i odpowiedzialności  

społecznej poprzez wyjazdy na zagraniczne praktyki i wolontariat  
lub działalnośd lokalną. Poprzez realizowane projekty i pracę  

zespołową pomagamy studentom w rozwoju osobistym, a także  
kształtujemy przyszłych liderów, którzy będą mieli wpływ  

na lokalne środowisko. 

 





Dlaczego warto wziąd udiał w projekcie? 

Poprzez swoje działania trafiamy do licznego grona odbiorców  
m.in. dzieci, młodzieży, studentów, organizacji, placówek oświatowych  

i firm. Nasze projekty społeczno - edukacyjne co roku przyciągają 
instytucje z całego województwa. W zeszłym roku zorganizowaliśmy  

8 projektów, w których wzięło udział około 150 szkół i placówek 
oświatowych. Dzięki takim inicjatywom rozwijamy nasz region  

i umożliwiamy uczniom kontakt z ludźmi z różnych zakątków świata. 
Nasze projekty to również doskonała okazja do promowania oferty 
edukacyjnej szkoły. Nasi wolontariusze to studenci z różnych stron 

świata. W zeszłych edycjach w naszych projektach brały udział osoby z 
krajów takich jak: Meksyk, Brazylia, Chiny, Egipt,  

Gruzja, Australii i innych. 



   Jak  wygląda udział w projekcie? 

 

Projekty skierowane są do dzieci i młodzieży.  
Dwóch wolontariuszy z całego świata prowadzi warsztaty  

kulturowo – edukacyjne w języku angielskim, dostosowane do wieku 
uczestników. Mają za zadanie przedstawid kulturę i tradycję kraju, z którego 

pochodzą, a także pomóc przełamad bariery językowe. Wolontariusze 
wykorzystują różne metody – są to zarówno prezentacje multimedialne, jak i 

dyskusje, zabawy, śpiew i taniec. Poprzez działanie na terenie całego 
województwa lubelskiego wolontariusze mają szansę dotrzed do lokalnych 

społeczności,  których poprzez otwartośd mogą kształtowad postawę tolerancji, 
wzbudzad w młodych ludziach chęd poznawania  

świata i obcych języków. 
 



Nasze Projekty 



 International Kindergarten  

Projekt skierowany jest do przedszkoli i ma na celu uczenie dzieci tolerancji  

do innych ras i narodowości. Przedszkolaki poprzez interaktywne zajęcia 

 i zabawy poszerzają swoje horyzonty oraz zaspokajają jakże naturalną  

        dla tego wieku ciekawośd.   
Realizacja: grudzieo-styczeo 

 

 

KidSpeak!  

Projekt skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie poznają tradycję  
oraz życie codzienne ludzi z innych kultur. Mają również możliwośd  praktycznej  nauki 
języka angielskiego i zdobycia wiedzy na temat danego kraju dotyczącej m.in.: geografii, 

kultury oraz historii. 
Realizacja: wrzesieo-październik, grudzieo—styczeo, marzec--maj 

 

  

 
 





WordTalks  

Projekt skierowany do szkól ponadgimnazjalnych i skupia się przede wszystkim na rozwijaniu w 
młodych ludziach umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim. 

Zagraniczni wolontariusze budują w uczniach także otwartośd  
na obce narodowości oraz przełamują stereotypy.  

 



   NextStep  
 

Projekt skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest 
uświadomienie uczniom potrzeby planowania przyszłości oraz kariery. 

Kształtujemy wśród nich podstawy przedsiębiorczości i liderstwa. Do aktywności 
wolontariuszy będzie należało tworzenie z uczniami ścieżki rozwojowej na kolejny 

rok, trzy i pięd lat, prezentowanie i tworzenie CV oraz innych materiałów 
potrzebnych do znalezienia pracy. Podczas trwania projektu wolontariusze uczą 

młodzież jak wyznaczad sobie cele i wdrażad je w życie oraz zachęcają do 
aktywnego działania już podczas nauki w szkole średniej. 

 
Realizacja projektów: wrzesieo-październik, marzec-maj 

 

 
  



Get to know me – wakacyjna edycja 
 

Jest to projekt realizowany w wakacje w placówkach pozarządowych. 
Skierowany jest do dzieci i młodzieży wieku od 6 do 16 lat i ma charakter 

edukacyjny. Zajęcia mają na celu poszerzanie horyzontów, rozwój kompetencji 
językowych i miękkich. Wolontariusz motywuję także uczniów do poszerzania 

wiedzy z zakresu historii, kultury czy sztuki oraz budują w nich postawę 
tolerancji i otwartości na inne narodowości. 

 





Rekomendacje 

Projekty realizowane przez AIESEC dają niepowtarzalną i często jedyną okazję  
 dla dzieci i młodzieży na bezpośrednie spotkanie kultur m.in. krajów azjatyckich, 

zachodnich. Metody warsztatowe, nauka języka w zabawie sprawiają, że spędzony 
wspólnie czas  z wolontariuszami na długo pozostaje w pamięci najmłodszych. Każdy  

chciałby zadbad o edukację międzykulturową czy językową dzieci i młodzieży w 
szkołach.  AIESEC jest to organizacja,  która profesjonalnie i sprawnie realizuje 
projekty, dba o dobry przepływ informacji, skutecznie realizuje zakładane cele. 
Polecam serdecznie współpracę z AIESEC Polska i udział  w międzynarodowych 

warsztatach językowych.                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                          Magdalena Sałek, Wójt  gminy Jabłonna  



  Dane kontaktowe   
 

 Koordynator projektu  
   KidSpeak!  WorldTalks  NextStep  

         Katarzyna Śniadkowska  
 e-mail: kasia.sniadkowska@gmail.com  

tel.: 723 438 135   
 
 

 Wiceprzewodnicząca ds. projektów społecznych i edukacyjnych  
           Katarzyna Siłkin  

    e-mail: katarzyna.silkin.aiesec@gmail.com  
  tel.: 662 652 963  


