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AIESEC BRNO je studentská nezisková organizace, která funguje již 30 let. Primárně
zprostředkováváme zahraniční stáže, ale naší hlavní myšlenkou je propojení odlišných kultur.
Dlouhodobě spolupracujeme se školami, firmami a dalšími organizacemi z jižní Moravy a okolí.

Projekt EDISON začal v roce 2012 a stále běží. Jeho cílem je propojení odlišných
národností a zamezení předsudů. Multikulturní atmosféra vyvolaná zahraničními
stážisty oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium mezi žáky a učí je toleranci.

Projekt ECOLOGIC se zaměřuje na vzdělávání mladých lidí v oblasti ekologie: recyklaci, redukci,
opětovné použití a upozornění na celosvětové problémy. Vysokoškolští studenti z celého světa
seznamují účastníky s tématem odpovědné spotřeby. 

Kdo jsme a co děláme? 



ŠKOLA 20.30 je jedinečný projekt, jehož účelem je vzdělávat mladé lidi, rozšiřovat jejich
povědomí o cílech udržitelného rozvoje (SDGs) a učí je být přínosnou součástí společnosti. 

JAK?

Získání vědomostí
Lokální dobrovolník připraví
interaktivní prezentaci o SDGs. Žáci
zjistí, co SDGs vlastně jsou a proč je
důležité se tímto tématem zabývat.

Projekt bude probíhat online, a to ve třech částech:

SDGs v praxi
Zástupce firmy nebo dobrovolníci z 
 cizích zemí s žáky proberou, jak oni
přispívají k SDGs v dané zemi. 

Získání dovedností
Žáci se rozdělí do skupin, ve kterých
následně zpracují projekt, který se týká
jednoho z SDGs. Výsledný projekt pak
každá skupina v rámci finální hodiny
odprezentuje. 

1. 2. 3.



Kdy? Pro koho?

 26.-30. dubna 2021
Žáky

středních
škol

Do projektu se však musí přihlásit minimálně 45 žáků (buď třídy nebo individuálně).



Prezentace skupinyÚvod, představení Prezentace firmy nebo
zahraničních dobrovolníků

Agenda
Pondělí PátekStředa

Kahoot a další aktivity

Diskuse

Závěr a rozloučení

Prezentace o SDGs 

Závěr, shrnutí

Pondělí a pátek - bloky po 90 min., středa - 3 hodiny po 45 min.

Skupinový úkol

Hodina s lektorem Hodina s lektoremExterní partneři



Hlavním cílem je rozšíření povědomí o SDGs mezi mladé lidi. Tímto projektem nabídnete všem svým studentům
možnost v dnešní online době být něčeho jedinečného součástí. Účastníci projektu se ocitnou také v roli
přednášejícího, kde budou řešit i technické problémy a lépe tak pochopí složitost pedagogické role.

Jako žák SŠ

Informace ti přednese vysokoškolský student, se kterým budeš mít možnost interakce
Rozšíříš si povědomí o jiné kultuře a přispíváním k naplnění SDGs z cizích zemí
Naučíš se spolupracovat v týmu
Rozvineš si komunikační a prezentační dovednosti

Proč podpořit tento projekt?

Proč se projektu účastnit?

 



Eliška Holubová 
 Manažerka projektu 
 +420 739 521 115 

eliska.holubova@aiesec.cz
Pojďte s námi v rámci 

projektu ŠKOLA 20.30 

změnit náš svět k lepšímu!
Markéta Podolová 

Manažerka projektu
 + 420 737 625 579

marketa.podolova@aiesec.cz


