
Speak UP je letní projekt pro žáky základních a
středních škol, zaměřený na zlepšení si svojí
angličtiny a poznání kultury z celého světa.

5 dní, 30 vyučovacích hodin a kopa
nezapomenutelných zážitků!



Letní projekt Speak UP ti dává možnost užít si tak trochu jiné léto,
získát nové kamarády a zlepšit si svoje jazykové znalosti bez nutnosti

používání učebnic!

Žádný stres, že řekneš něco, co není gramaticky dokonalé, žádná
otravná doplňovací cvičení - jen užitečně strávený čas v přátelské
atmosféře ostatních studentů. Pohodová atmosféra a malá parta

studentů ti rozváže jazyk mnohem dříve, než čtení nahlas před třídou
plnou spolužáků.

Během jednoho týdne prázdnin tě tedy bude vést skupinka
zahraničních stážistů z Austrálie, Thajska, Iránu a Turecka. a kromě

toho, že se zlepšíš v cizím jazyce formou workshopů, budeš mít
možnost tvořit i projekt, kterým sám ovlivníš to, co se děje okolo tebe,

a přispěješ tak k lepší budoucnosti.

                                                    Speak UP                                                    

                                                                      Austrálie, Thajska, Iránu a Turecka.



Celý projekt probíhá celkem 5 týdnů a to vždy od pondělí do pátku. Na jeden
týden vychází 30 vyučovacích hodin. Možnost vybrat si z těchto termínů:

Program projektu bude probíhat od                          
Cena za týdenní kurz je        

Možnost doplatit si k ceně kurzu i obědy a to celkem za               

                                                                         8:30 do 16:00 hod.
                                              990 Kč.

                                                                                                    200 Kč.

11.7.2016 - 15.7.2016
18.7.2016 - 23.7.2016
25.7.2016 - 29.7.2016

1.8.2016 - 5.8.2016
8.8.2016 - 12.8.2016



Na koho se můžeš těšit?



Na koho se můžeš těšit? 



Jak to bude probíhat? 

Lekce budou probíhat formou přednášek, diskusí, her a v
závěru projektu studenti sami vytvoří menší projekt na

zvolené téma.

Našim cílem je věnovat se tématům, které jsou pro
současný svět důležité.

Lekce budou probíhat od pondělí do pátku cca
od 9:00 do 16:00



Kde se bude projekt odehrávat? 

Projekt se bude odehrávat na jedné z fakult Masarykovy
Univerzity. Místo bude blíže upřesněno až budeš zařazen

do jedné ze skupin. 



Kdo za tím stojí?

AIESEC je mezinárodní studentská nezisková organizace působící
ve 126 zemích světa. Jejím clem je rozvíjet schopnosti a potenciál

mladých lidí, stejně tak, jako jejich zájem o svět kolem nich a
umění se rozhodovat. Klade si za cíl také odstraňovat kulturní
předsudky a bariéry. Činí tak především zprostředkováváním

mezinárodních stáží a projektů.

AIESEC v Brně byl založen v roce 1991 a z malé pobočky se
stala druhá největší v republice. V současnoti máme přes 70

aktivních členů. Během posledního roku jsme umožnili 130 lidem
z česka vyjet nebo zahraničním studentům přijet do České

republiky. Našimi hlavními projekty jsou
EDISON, SPEAK a Speak UP.



Na co ještě čekáš? 

... a prožíj nezapomenutelné léto!

Vyplň přihlášku na:

 http://link.aiesec.cz/Prihlaska_SpeakUP_2016

facebook.com/speakup.brno

speakup_brno

Najdeš nás na: 

http://link.aiesec.cz/Prihlaska_SpeakUP_2016
https://www.facebook.com/speakup.brno
https://www.instagram.com/speakup_brno/

