Пролећна пракса за студенте Учитељског факултета у Солуну!

О каквој пракси је реч?
Ако одабереш ову праксу,
проводићеш време са децом и
имати важну улогу у њиховом
појмљењу странаца и твоје
земље. Овог пролећа бићеш
два месеца у Солуну и за то
време ћеш кроз игру, размену
мишљења, у пријатној
атмосфери и на интерактиван
начин учити децу енглески и
занимљивости живота у
Србији.

Ти ћеш организовати своје часове, тако да је на теби да помериш границе своје вештине
презентовања и налажења начина како прићи најискренијим и најспонтанијим бићима на свету.
Смештај је обезбеђен, а поред часова и слободног времена после добро одрађеног посла,
имаћеш прилику и да будеш део Global Village-а где ћеш уз практиканте из других земаља
представити шта је оно што твоју чини посебно занимљивом.
Шта је AIESEC?
AIESEC је највећа светска организација вођена од стране младих која верује да се може
позитивно променити читав свет уколико се свака особа на свету лично и професионално
усавршава, и ако позитивно утиче на себе и друге. Настала је 1948. године када се група младих
студената ујединила, увидевши да не жели да се догађаји попут светских ратова понове, да
дискриминацији треба стати на пут, да смо сви - без обзира на пол, веру, националност, порекло,
културу, сексуално опредељење - у ствари једнаки и да се мора тежити миру и испуњењу
људског потенцијала. Већ 70 година, данас у преко 124 државе, студентска организација
AIESEC, зарад своје мисије, верује младима и пружа им прилике стављајући их у изазовне
ситуације и пружајући интернационалне праксе.
Како изгледа идеални практикант?
Неко ко жели да ради на себи, на порушавању предрасуда и представљању наше земље у
најбољем светлу је идеални кандидат за овакву праксу!

Грчка је много више од летовалишта, а ти си много више од туристе. Уколико желиш да
добијеш више информација о овој или сличним праксама пријави се на oвом линку!

