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HAR DU LYST TIL AT
Opleve Sydamerika og leve i en dynamisk storby 
Undervise nysgerrige unge og voksne i et slumkvarter 
Få en masse interkulturelle erfaringer
Lære spansk



ILimas udkant i slumområdet Villa El 
Salvador ligger den peruanske organi- 
sation, CEPROMUP, som arbejder 
med uddannelse. I organisationen 
findes også en sprogskole, som tilbyder 
engelskundervisning til bydelens unge 
og voksne.  
Som praktikant for AXIS vil du blive 
en del af hverdagen på sprogskolen og 
undervise i engelsk. Engelskniveauet 
svarer til et 7. til 10. klasses niveau i 
en dansk folkeskole. Det kræver, at 
du som minimum, har haft engelsk i 
gymnasiet og helst også andre erfaring-
er med sproget, samt at du har lyst til 
at planlægge, gennemføre og evaluere 

engelskundervisning for eleverne i 
CEPROMUP. 

Forventninger til praktikanten
Vi ønsker, at du som frivillig er mindst 
20 år, moden, engageret og ansvarlig. 
Du må gerne have faglig relevant 
arbejdserfaring og gerne have rejst i 
længere tid i et udviklingsland, men 
det er ikke noget krav. Vi forventer, at 
du vil være dig dit ansvar bevidst og 
handle i overensstemmelse med AXIS’ 
principper samt med respekt for AXIS’ 
samarbejdspartner og den kultur, du 
møder. 
For at komme af sted som praktikant 

skal du gennem et ansættelselsforløb 
(ansøgning, udtagning til samtale, og 
derefter et forberedelsesforløb).  
Derudover skal du sende dit CV til 
AXIS’ praktikkoordinator på mail 
jette.g@axisngo.dk 
 
SpanSkniveau
På projektet er folk vant til, at de 
frivillige ikke taler så godt spansk. Det 
vil derfor ikke være et problem for dig, 
hvis dit spanske ikke er så godt. Du 
vil opleve, at man kan kommunikere 
meget med kropssproget, og i famili- 
erne bor der i øvrigt ofte en, som kan 
tale engelsk. 

underviSningen
Under opholdet underviser du fire 
timer om dagen. AXIS hjælper dig med 
forberedelser inden afrejse, herunder 
med at lave en undervisningsplan 
inden du tager af sted. Der er rig 
mulighed for, ud over undervisningen, 
at organisere sociale aktiviteter med de 
unge peruvianere, som suger håb og 
lærdom til sig i mødet med danskerne.

koSt og logi
Som praktikant bor du under ordnede 
og sikre forhold hos en lokal værts-
familie, der er godkendt af AXIS.  
Familien sørger for, at du føler dig tryg 

og følger gerne med rundt, da de prio-
riterer sikkerheden højt. Selvom Villa 
el Salvador er præget af fattigdom har 
området både folkeskoler, gode trans-
portmuligheder, butikker og internet-
cafeer. Du skal dog være opmærksom 
på ikke at gå rundt med værdi-
genstande, da tyveri kan forekomme.

 

kort oM proJektet
i 1999 begyndte aXiS i samarbejde med 
den peruvianske ngo, CeproMup, et 
engelskundervisningsprojekt i slum-
kvarteret, villa el Salvador i hovedsta-
den lima i peru.  
danske praktikanter, udsendt gennem 
aXiS, har siden undervist områdets 
unge og voksne. 
engelskkundskaber giver både øget 
selvværd og jobmuligheder i et land, 
hvor kun få taler engelsk. det engelske 
sprog kan derfor være vejen frem for 
eleverne og en vej ud af slummen.
     interessen for engelskundervisningen 
er stor, og der er over 300 elever, som 
dagligt modtager fire timers engelsk-
undervisning. projektet afhænger til en 
vis grad af danske praktikanters ind-
sats, da de lokale lærere ikke kan klare 
samtlige hold alene. Herudover hjælper 
danske studerende og færdiguddannede 
med at uddanne nyrekrutterede lærere.
      ud over de danske praktikanters 
undervisning, så betyder deres tilst-
edeværelse også et kulturmøde, som 
alle parter har stort udbytte af. 

HUSK
du skal være medlem af aXiS (dkk 
250/100 for studerende) og betale dkk 
900 i administrationsomkostninger. Hvis du 
skal i praktik, og udsendes gennem én af 
professionshøjskolerne fx uCC, er de økon-
omiske betingelser anderledes. kontakt din 
praktikvejleder på skolen.

“      Rejs til Peru som       
      praktikant for AXIS 
og få ekstraordinære 
og udviklende oplev-
elser for livet 

”



KONTAKT
 

aXiS
nørrebrogade 52c, 2tv.

2200 kbh.n.
www.axisngo.dk

M: axis@axisngo.dk

praktikkoordinator 
 lektor Jette gottschau 
M: jette.g@axisngo.dk 

CeproMup
www.cepromup.net
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HVAD KOSTER DET?
Som praktikant står man selv for alle udgifter. vi forventer således, at du selv 
dækker rejseomkostninger, forsikringer, vaccinationer og visum. til gengæld får du 
vejledning inden, under og efter rejsen samt ekstraordinære og udviklende 
oplevelser for livet.  kost og logi hos en familie koster ca. DKK 110 om dagen. Hvis 
du skal hentes i lufthavnen er prisen DKK 200.

Ønsker du at lære spansk eller forbedre din spanskkundskaber, tilbyder vores lokale 
samarbejdspartner undervisning. Én uges spanskundervisning (mandag til fredag) 
koster ca. DKK 1.000 (2 timer om dagen) eller ca. DKK 1.500 (4 timer om dagen). 

Vi tager forbehold for eventuelle pris- og kursændringer.
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