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dovoľujeme si Vám predstaviť agentúru AISE Slovakia, ktorá má na Slovensku už viac ako 23 ročnú
históriu, poskytuje a sprostredkováva medzinárodné
vzdelávanie pre študentov. Založená bola už v roku
1990 v Československu, známa pod menom Americká kultúrna výmena. Na Slovensku sme boli od
roku 1993 jednou z prvých agentúr zaoberajúcich sa
študijnými pobytmi v zahraničí.
Dnešná turbulentná doba je plná výziev a
možností, ktoré nás vedú k neustálemu zlepšovaniu
sa a osobnému rastu. Jazyk, ako hlavný komunikačný
prostriedok patrí medzi najdôležitejšie znalosti ktoré
by sme mali neustále zlepšovať a rozvíjať. Z toho vyplýva, že ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka
je v súčasnosti považované takmer za samozrejmosť.
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Najefektívnejším spôsobom získavania jazykových vedomostí a zdokonaľovania sa v cudzích
jazykoch je vycestovanie do zahraničia a strávenie určitého času v krajine. Počas Vášho pobytu sa
nielen zlepšíte v jazyku, ktorý sa práve rozhodnete študovať, ale získate taktiež množstvo cenných
skúseností a zážitkov, rozšírite si svoj všeobecný rozhľad, spoznáte kultúry rôznych krajín a zoznámite
sa z množstvom nových ľudí z celého sveta.

Krajiny pobytu

Krátkodobé a dlhodobé jazykové
Vycestovať a študovať cudzí jazyk je v súčasnej dobe
kurzy ako aj pobyty v zahraničí, pre
možné skoro v každej krajine sveta. My Vám na nasledujúcich stranách poskytneme základné informácie o jedvšetky vekové kategórie, bez ohľadu
notlivých typoch pobytov, krajinách ako aj možnostiach
na Vaše súčasné vedomosti a znaloa výhodách štúdia, ktoré jednotlivé miesta poskytujú svosti cudzích jazykov.
jim klientom. Či máte možnosť odísť na dlhšie obdobie do
zahraničia, alebo sa rozhodnete len pre krátkodobý pár
týždňový pobyt, každá takáto skúsenosť je krokom vpred a určite to nebudete ľutovať. Buďte Tí, ktorí
sa bezbolestnou a zábavnou formou naučili cudzí jazyk, spoznali veľa zaujímavých ľudí a stali sa tak
silnou konkurenciou na trhu práce.
Nájdete nás v centre Bratislavy na Štúrovej ulici v obchodnej pasáži Luxor(ka).
Tešíme sa na Vašu návštevu a spoluprácu!
Team AISE Slovakia

0905 832 042
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prečo si nás vybrať

Referencie

Naším hlavným mottom vždy bolo a je – serióznosť, kvalita a individuálny prístup, ktorého sa celé tie roky držíme a budujeme na tom naše vzťahy s
klientmi a partnermi.
Cieľom AISE Slovakia je poskytovať kvalitné, profesionálne a seriózne
služby dosiahnutie maximálnej spokojnosti a získaných vedomostí našich klientov. Preto tím AISE Slovakia sa pozostáva výhradne z členov, ktorí majú osobné
skúsenosti z pobytov na stredných a vysokých školách, ako aj iných jazykových
pobytov. Vieme Vám individuálne poradiť, aký typ programu si vybrať, ako sa na
neho čo najlepšie pripraviť a samozrejme akým spôsobom čo najefektívnejšie a
najpríjemnejšie stráviť svoj čas v zahraničí.

Našim
klientom
poskytujeme
len tie
najlepšie
služby
a
poradenstvo.

„Host parents mi vždy keď mohli vyšli v ústrety a humánne som sa s nimi na všetkom
dokázal dohodnúť – napríklad na tom, že keď nebudem robiť sprostosti tak všetko bude
OK. S dávkou trpezlivosti mi pomohli aj pri mojom biednom zdraví, keď ma vozili a čakali
so mnou pri doktoroch. Som nevyriešiteľný hypochonder a poistenie, ktoré som dostal, mi
stačilo na všetky moje existujúce aj neexistujúce problémy.
...Ak si jeden zo študentov, ktorí uvažujú nad výmenným pobytom a nevedia sa rozhodnúť, tak ti podobnú skúsenosť musím plne doporučiť.“
Martin
“Celý tento rok bol niečo úžasné, som hrdá na seba
a neopísateľne vďačná všetkým, ktorí pri mne stáli
a podporovali ma lebo bez nich by som to nezvládla.
Velikánske ĎAKUJEM patrí mojim rodičom, ktorí
mi to umožnili a pustili ma samú v šestnástich do
veľkého sveta a za všetko čo pre mňa robili a robia.
Ďakujem patrí aj agentúre AISE za to, čo robí a dúfam, že budú v tom pokračovať, a že to čo som zažila
ja, zažijú ďalšie tisíce študentov.”
Ema

prioritou je spokojný klient.

prečo si nás vybrať?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Našim hlavným mottom je serióznosť a
kvalita
Sme jednou z prvých agentúr, ktorá zahájila
svoju činnosť už v roku 1993
Máme bohaté skúsenosti so zahraničnými
pobytmi
Spolupracujeme len s renomovanými a
overenými agentúrami
Flexibilita a individuálny prístup ku
každému klientovi zohľadňujúci jeho potreby
Rodičom poskytujeme pravidelné správy o
študentovi počas pobytu v zahraničí máme takmer 100% úspešnosť pri umiestňovaní
študentov podľa druhu ich športového zamerania
Sprostredkujeme kvalitné zdravotné a cestovné poistenie
Zabezpečujeme letenky
Poskytujeme plnú asistenciu pri vybavovaní víz
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“Som veľmi štastná, že som sa
rozhodla ísť na tento desať mesačný výmenný pobyt do USA. Je
to výborná príležitosť ako spoznať
novú kultúru,časť sveta,zdokonaliť
cudzí jazyk,nájisť nových priateľov
a získať nové zážitky,ktoré vám ostanú na celý život.”
Adriána

„Neni to tak dávno čo som sa
dozvedel že strávim môj nastávajúci rok v USA. Pokiaľ sa
chystáte spraviť prvý krok a odoslať prihlášku, alebo sa už balíte, máte sa na čo tešiť. S
istotou Vám môžem povedať že sa na veci budete pozerať inak, a určite sa Vám podarí
spraviť krok k dospelosti. Predsa len, fungovať rok od rodiny neni vždy sranda. Máte sa ale
na čo tešiť, nezáleží na tom v ktorej časti USA skončíte, všade je čo objavovať. Neváhajte
a komunikujte hneď od začiatku – to je najlepši
spôsob ako si zlepšíte angličtinu a ostatní študenti Vám radi pomôžu. Zapájajte sa do všetkého čo
Vás baví, využite príležitosti cestovať,spoznávať
a užiť si ten rok. Ani si neuvedomíte a budete sa
lúčiť. Užite si to !“
Patrik

„Mojim druhým domovom sa stalo menšie mesto
v Texase. Úprimne? Prvý mesiac som rozmýšľala
o výmene rodiny,nevedela som si predstaviť žiť 10
mesiacov v takej “diere”. Nakoniec to nebolo vôbec také hrozné,ako som si zo začiatku
myslela. Zistila som,že nemusím žiť v centre New Yorku aby som prežila úžasný rok plný
dobrodružstiev a krásnych chvíľ s host rodinou a novými kamarátmi. Som veľmi rada, že
som zostala v mojej pôvodnej rodine, s ktorou som si veľmi blízka. Časom sa stala z mojej
host sister - SESTRA.“
Jessica

“Milovala som ich systém školy. Sama som si mohla vybrať aké chcem študovať predmety, každú vyučovaciu hodinu som mala
v inej triede a s inými žiakmi, a tak som aj spoznala veľa ľudí. Za ten rok som si našla stovky kamarátov a je to super mať taký
pocit, že ich tam môžem ísť kedykoľvek navštíviť. Učitelia aj žiaci boli veľmi milí, na úrovni a celý prístup školy bol super … som
na seba za svoje výkony veľmi hrdá. Bolo to niečo úplne iné ako na Slovensku.”
Ema
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v zaHRaNIČÍ

Hlavným účelom stredoškolských programov je poskytnúť študentom z rôznych kultúr
a národností možnosť prostredníctvom tohoto
programu študovať v zahraničí na strednej škole,
naučiť sa perfektne cudzí jazyk a spoznať rôzne
pohľady na život, učenie sa a kultúru. Porozumenie medzi jednotlivými kultúrami je základným krokom k lepším medziľudským vzťahom
v budúcnosti. Stredoškolské štúdium v zahraničí
dáva našim študentom obrovské skúsenosti do
ich budúceho profesijného ako i osobného života, a po absolvovaní programu sú vyspelejší, samostatnejší a sebavedomejší. Mnohí z nich sa do
zahraničia po skončení strednej školy, vracajú aj na ďalšie štúdium na Univerzite či Vysokej škole.

bezpečujú nájdenie vhodnej hosťovskej rodiny pre študenta, prijatie na strednú školu v mieste bydliska, hosťovskej rodiny a taktiež koordinátora, ktorý je študentovi nápomocný v každej situácii. V
každej škole, kde sú umiestnení zahraniční študenti, je akademický poradca, ktorý im pomáha pri
štúdiu, výbere predmetov a riešení prípadných problémov. Zahraniční študenti sú považovaní za
bežných študentmi strednej školy, preto sú aj ich povinnosti voči štúdiu a škole rovnako prísne.

Študenti ktorí sa rozhodnú prihlásiť na takýto program, by mali byť dostatočne vyspelí a samostaní, aby bol ich program úspešný. Hlavným kritériom pri prihlasovaní sa na takýto typ programu je motivácia samotného študenta. Všetci záujemcovia musia prejsť krátkym pohovorom v
našej agentúre, a splniť všetky všeobecné podmienky na prijatie pred zaradením a akceptovaním do
programu.
Účasť na stredoškolskom výmennom programe znamená úplné ponorenie sa do života v
hosťovskej krajine, čo je ideálny spôsob na dosiahnutie profesionality a plynulosti v cudzom jazyku
ako i získanie skutočného medzi-kultúrneho zážitku.

Život v zahraničí
Študenti sú v zahraničí ubytovaní v
hosťovských rodinách ktoré sú milé, priateľské
a starostlivé k svojim študentom, tým im vytvárajú pocit domova a považujú ich za súčasť
vlastnej rodiny. Každá hosťovská rodina, ktorá
sa rozhodne hosťovať zahraničného študenta
musí byť preverená a spĺňať prísnej kritéria. V
niektorých prípadoch štúdia na súkromných
školách je možné ubytovanie študentov aj na
školských internátoch. Zahraničné agentúry za-
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Svoj voľný čas po škole trávia zahraniční študenti buď rôznymi aktivitami, stretávajú so svojimi spolužiakmi zo školy alebo so svojimi hosťovskými rodinami.
Športové a voľno časové aktivity sú obrovskou súčasťou života stredoškoláka v zahraničí. Každá
škola, bez ohľadu na jej veľkosť, takéto aktivity ponúka svojim študentom a mimoriadne podporuje
rozvoj talentovaných študentov v rôznych odvetviach. Pre študentov je to najlepší spôsob ako vyplniť voľný čas, ktorý majú po vyučovaní, možnosť spoznať nových priateľov na celý život a užiť si aj
mnoho zábavy. Bez ohľadu na to, či je študent aktívnym športovcom, alebo sa naplno venuje nejakej
inej aktivite, alebo sa do nejakej aktivity zapojí len zvedavosti či zábavy, určite je vhodná príležitosť
vyskúšať všetko možné práve pri tomto programe.
V prípade ak má študent špeciálne požiadavky na štúdium , venuje sa aktívne športu alebo má
iné záujmy sme schopní umiestniť ho tak, aby sme splnili všetky požiadavky a študent sa tak naplno
mohol venovať svojim cieľom aj počas štúdia v zahraničí, čo bude pre neho obrovským prínosom do
budúcnosti.
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všeobecné podmienky

prečo stráviť školský rok v zahraničí?

skúsenosti na celý život

Každý študent, ktorý má záujem zúčastniť sa stredoškolského výmenného
programu musí spĺňať nasledovné podmienky na prijatie

spoznanie iného spôsobu
výučby a štúdia

•
•
•
•
•
•
•
•

najefektívnejší spôsob naučenia sa a
pochopenia cudzieho jazyka
osvojenie si inej kultúry

základ úspešného budúceho
pracovného života
,,rodina” a priatelia
samostatnosť, vyspelosť
a zodpovednosť

0905 832 042
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vekový limit, zvyčajne 15-18 rokov
fyzické a psychické zdravie
minimálne 2 roky štúdia cudzieho
jazyka, s dobrými výsledkami
dobrý prospech
motivácia učiť sa a spoznávať cudzí
jazyk a kultúru
samostatnosť
otvorenosť a flexibilita
vyspelosť

ako sa prihlásiť?
V prípade záujmu a splnenia všeobecných podmienok na prijatie na stredoškolské štúdium v zahraničí, je potrebné
aby si záujemca od našej agentúry vyžiadal
prihlášku a ostatné formuláre s podrobnými
pokynmi na vyplnenie.
Vypísanie a skompletizovanie prihlášky na stredoškolské štúdium v zahraničí
je prvým dôležitým krokom k úspešnému
prijatiu a zaradeniu do študijného Programu. Spôsobilosť študenta na prijatie do
programu je posudzovaná zahraničnou
agentúrou ihneď po obdržaní kompletne vyplnenej a podpísanej prihlášky. O ich rozhodnutí informujeme spravidla do dvoch týždňov od podania prihlášky.
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Finančné podmienky
Výška ceny poplatku za stredoškolský program sa odlišuje podľa krajiny pobytu, typu programu, dĺžky štúdia,
typu školy, ako i iných faktorov.

V cene programu je zahrnuté:
• štúdium na strednej škole,
• strava, ubytovanie a starostlivosť v hosťovskej
rodine,
• doprava do školy,
• zdravotné poistenie,
• neustála podpora zahraničnej agentúry,
• kontakt s našou kanceláriou pred odchodom
i počas celého pobytu
• preverenie znalosti cudzieho jazyka,
• informačné materiály,
• orientačné stretnutie v Bratislave, prípadne v
hosťujúcej krajine

Krajiny pobytu
USA
Kanada
Anglicko
Írsko
Francúzsko

0905 832 042

Nemecko
Španielsko
Portugalsko
Taliansko
Rusko

Austrália
Nový Zéland
Brazília
Mexiko
Argentína
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jazyKOvÉ KURzy

Jednotlivé jazykové školy po celom
svete ponúkajú svojim klientom zväčša
rovnaké, alebo veľmi podobné typy jednotlivých jazykových kurzov alebo ubytovania.
Okrem poskytovaného vzdelania sa jazykové školy snažia o maximálne vyžitie voľného
času svojich študentov, aby si z danej krajiny
odniesli mimo vzdelania, množstvo zážitkov
a pekných spomienok. Cieľom týchto voľno
časových aktivít je samozrejme aj zlepšenie a
precvičenie si cudzieho jazyka aj v praxi. Aktivity, ktoré jednotlivé jazykové školy ponúkajú sú individuálne podľa umiestnenia školy a záujmov svojich študentov.
Klient si na svoje štúdium môže vybrať v jednotlivých krajinách z uvedených typov kurzov a ubytovaní podľa ponuky jazykovej školy, podľa vlastných preferencií a uváženia.

Najefektívnejší spôsob ako sa zdokonaliť a osvojiť si cudzí jazyk, v priebehu pár
týždňov, až mesiacov je vycestovať do zahraničia na jeden z našich jazykových kurzov.
Jazykové školy po celom svete poskytujú kurzy vhodné pre všetky vekové kategórie, bez
ohľadu na vaše súčasné jazykové znalosti. Či už sa rozhodnete učiť sa anglický jazyk
napríklad v Anglicku na Malte alebo Austrálii, určite nebudete ľutovať a po absolvovaní jazykového kurzu získate množstvo skúseností, priateľov ale hlavne sebaistotu pri
používaní cudzieho jazyka.

Filozofiou
jazykového
kurzu je získanie kvalitného vzdelania prostredníctvom zábavy a relaxu v
príjemnom prostredí.

10 dôvodov prečo si vybrať práve jazykový kurz s AISE Slovakia:

Štandardné ponuky kurzov zahŕňajú:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jazykový kurz
informačné materiály
učebné pomôcky (na jeden typ kurzu)
podpora pedagógov
testovanie jazykovej úrovne (priebežne)
spoločenské (sociálne) aktivity
voľno časové aktivity
certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu
hodnotenie dosiahnutých výsledkov

0905 832 042

jazyKOvÉ KURzy

1.
kvalitné, akreditované a overené jazykové školy
2.
najkrajšie a najlepšie lokality
3.
zamestnanci jazykových škôl z celého sveta
4. priateľský učitelia, ktorý zmenia nudné učenie sa na zábavu
5.
moderné učebne s novými učebnými pomôckami
6.
bohatý voľno časový program
7.
ubytovanie, podľa vlastných preferencií a možností
8.
spoznanie zaujímavých ľudí z iných národností a krajín
9.
trvanie kurzov 1-12 týždňov, podľa výberu
10.
kompletný servis a poradenstvo

info@aise-akv.sk

www.aise-akv.sk

AISE Slovakia

jazyKOvÉ KURzy

jazyKOvÉ KURzy

Typy kurzov
Všeobecný kurz
Je vhodný pre všetkých záujemcov, ktorí ho potrebujú ku každodennej práci, štúdiu alebo cestovaniu. Je to perfektná kombinácia vzdelávania sa a využívania voľného času. Kvalitné hodiny, pod
vedením len tých najlepších učiteľov zahŕňajú hovorenie, počúvanie, výslovnosť, čítanie, tvorbu slov,
písanie ako i gramatiku. Takýto kurz zvyčajne pozostáva z 20 výučbových hodín týždenne.
Intenzívny kurz
Pozostáva zo všeobecného kurzu a extra hodín, ktoré študentovi dodávajú väčšiu sebaistotu a
prax pri používaní jazyka. Takýto kurz zvyčajne pozostáva z 30 výučbových hodín týždenne.
Super intenzívny kurz
Predstavuje kombináciu viacerých kurzov počas rovnakého obdobia, kedy sa študent venuje
cudziemu jazyku maximálne. Vynikajúce pre študentov, ktorí sa chcú naučiť čo najviac, v čo najkratšom čase. Takýto kurz zvyčajne pozostáva zo 40 výučbových hodín týždenne.

Príprava na Univerzitné štúdium - tento program je vhodný pre všetkých, ktorí by chceli študovať
na vysokej škole v zahraničí. Foundation programy pomáhajú študentom nadobudnúť a precvičiť
si základnú akademickú úroveň cudzieho jazyka, v odbore ktorí by chceli študovať. Cieľom tohto
programu je okrem zlepšenia si cudzieho jazyka, aj osvojenie si akademickej komunikácie, písania a
myslenia vo vybranej oblasti. Študenti majú možnosť zoznámiť sa s jednotlivými metódami výučby,
ktoré môžu byť odlišné od jeho domovskej krajiny, ešte pred príchodom na Univerzitu.
Príprava na Univerzitné štúdium
Tento program je vhodný pre všetkých, ktorí by chceli študovať na vysokej škole v zahraničí.
Foundation programy pomáhajú študentom nadobudnúť a precvičiť si základnú akademickú úroveň
cudzieho jazyka, v odbore ktorí by chceli študovať. Cieľom tohto programu je okrem zlepšenia si
cudzieho jazyka, aj osvojenie si akademickej komunikácie, písania a myslenia vo vybranej oblasti.

Jednotlivé cvičenia sú zamerané na:
• efektívnu komunikáciu cez telefón
• tvorba a porozumenie rôznych pracovných dokumentov alebo správ
• posilnenie komunikačných a prezentačných
zručností
• sústredenie sa na biznis témy
• rozšírenie slovnej zásoby

Súkromné hodiny
Sú vytvorené presne podľa vašich predstáv. Skúsení učitelia pripravia program hodiny presne
podľa vašich želaní a cieľov, aby posilnili vaše jazykové znalosti a pripravili výučbu presne na vašu
úroveň znalosti cudzieho jazyka. Zvyčajne sú tieto hodiny robené pre jedného (niekedy pre dvoch)
študenta.
Prípravné kurzy na jazykové certifikáty
Špecializované jazykové kurzy na celkové zlepšenie vedomostí cudzieho jazyka ako aj rozvoj
jazykových schopností študentov potrebných na zisk certifikátu z cudzieho jazyka. Skúsení učitelia
poskytujú kompletnú a dôkladnú prípravu všetkým aspektom testov.

Študenti majú možnosť zoznámiť sa s jednotlivými metódami výučby, ktoré môžu byť odlišné od
jeho domovskej krajiny, ešte pred príchodom na Univerzitu.

Obchodné - business kurzy
Veľké množstvo času venujú jazykové školy príprave kurzov pre vedúcich pracovníkov,
manažérov a profesionálov, ktorí si potrebujú posilniť angličtinu na dosiahnutie čo najlepšej efektivity vo svojej práci. Tento typ kurzu sa špecializuje na zlepšenie zručností potrebných na priamu
komunikáciu či už so zahraničnými obchodnými partnermi alebo pracovníkmi.
Kurzy pre učiteľov
Tento typ jazykového kurzu je vhodný pre učiteľov cudzích jazykov, ktorí si chcú zlepšiť a
zmodernizovať svoje vyučovacie metódy a techniky.
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Ubytovanie
Hosťovské rodiny
Všetky hosťovské rodiny sú overované a musia spĺňať prísne kritériá pre hosťovanie
- ubytovanie zahraničných študentov. Takéto ubytovanie je ponúkané s možnosťou zabezpečenia stravy alebo bez stravy. Takéto ubytovanie je vhodné pre zahraničných študentov, ktorí majú záujem spoznať bližšie aj kultúru krajiny v ktorej sa rozhodli navštevovať jazykový kurz a stať sa tak na nejaký čas súčasťou príjemnej rodiny.
Apartmány, byty, štúdia
Sú ubytovacie zariadenia, nachádzajúce sa v blízkosti školy. V ponuke sú zväčša
jedno až dvojlôžkové apartmány, so zabezpečenou stravou alebo bez stravy. Každý apartmán má spoločnú kúpeľňu a kuchyňu. Študenti sú v izbách ubytovaní tak, aby vznikol čo
najväčší mix rôznych národností, aby neustále používali cudzí jazyk a spoznali nových
ľudí.
Študentský dom
Predstavuje ubytovanie, v ktorom
sú v jednom dome ubytovaní viacerí
zahraniční študenti, v blízkosti jazykovej školy. Ubytovanie je možné v moderne zariadených, zdieľaných izbách so

spoločnou kúpeľňou a kuchyňou. Ideálne pre študentov, ktorí si chcú naplno užiť študentský život.
Študentský hostel
Ubytovanie pre zahraničných študentov, je možné v moderne zariadených,
zdieľaných izbách s kúpeľňou a spoločnou kuchyňou. Ideálne pre študentov, ktorí si chcú
naplno užiť študentský život, ale pritom si zachovať súkromie.
Hotely
Ubytovanie je vhodné pre náročnejších klientov, ktorí preferujú svoj komfort a
pohodlie.

Krajiny pobytu
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