ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Patrícia Čižmáriková

ROČNÍK: 3. ročník bakalářského studia

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Dobrovolná služba v Nepálu, vyučování AJ a Globální výchovy ve
škole
VÝŠE STIPENDIA: 12 000 kč

ZEMĚ REALIZACE: Nepál

TERMÍN REALIZACE: 1.2.2012 – 31.3.2012
OSNOVA:
 Stručný popis projektu/výzkumu a stručný souhrn vykonaných činností
Vrámci projektu Vzdělání pro Nepál jsem byla vyslána českou NNO Namasté Nepál učit jako dobrovolník
Aj a globální výchovu ve venkovské škole. Doba mého působení byla 2 měsíce. Učila jsem na Higher
secondary school 6.,7. a 8. třídu (děti ve věku 11-17 let) angličtinu a vrámci dobrovolných hodin globální a
environmentální výchovu pro zájemnce ze všech ročníků. Bydlení a stravování jsem měla zajištěné
v nepálské rodině ve vedlejší vesnici.
 Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
- osobní zkušenost s jinou kulturou, s mentalitou lidí v Nepálu, s jejich životním stylem a názory
- zakušenost s realitou školství v rozvojové zemi (časté prázdniny, stávky, slabá docházka dětí, absence
známkovacího systému, nízká úroveň AJ…)
- zkušenost s učením dětí ve škole (příprava na hodiny angličtiny a reálná výuka – nikdy se nestihlo tolik, co
bylo naplánováno; rozdíly v učebních návycích dětí u nás a v Nepálu; jiný přístup ke kolektivu a
k individualitě žáka; více i méně úspěšné interaktivní metody výuky; zvládnutí 45 žáků ve třídě
s diametrálně odlišnou úrovní angličtiny…)
- osobní rozvoj – využití asertivního chování, komunikace s lidmi z odlišné kultury a s odlišným jazykem
(často bylo potřeba uplatnit neverbální komunikaci)
- přínos pro NNO Namasté Nepál – realizace projektu Vzdělání pro Nepál
 Návrh prezentace výstupů
- přednáška a/nebo diskuze na téma Školství v Nepálu, Nepál obecně, Dobrovolníkem na nepálském
venkově…
VYÚČTOVÁNÍ:
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování + stravné
Očkování
Ostatní (vízum Nepál,
autobus, pojištění,
kapesné)
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

16 000
3 500
4000

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
12 000

3 500
15 000

12 000
27 000 kč

Fotodokumentace

Ranní nástup dětí, rozcvička a zpívání hymny

Hodina angličtiny – kontrola gramatického cvičení

V dálce vesnice Rajabaas, ve které jsem bydlela

S učiteli o přestávkce

