TAG MED AXIS TIL PERU
Du kan rejse til Peru som et led i din læreruddannelse eller som frivillig. Vores partner, CEPROMUP, har en
sprogskole i bydelen Villa El Salvador i udkanten af Lima. Siden 1999 har danske praktikanter undervist
områdets unge og voksne i engelsk. Det giver både øget selvværd og jobmuligheder og kan derfor være
vejen en vej ud af fattigdom for eleverne. Du kan læse mere om projektet og finde yderligere informationer
her.
FORVENTNINGER TIL DIG
AXIS forventer, at du som frivillig underviser eller praktikant er mindst 20 år, moden, engageret og ansvarlig
samt er positiv indstillet på at lære om og indgå i en ny kulturel kontekst. Du må gerne have relevant faglig
erhvervserfaring, men det er ikke et krav. Vi forventer, at du vil være dig dit ansvar bevidst og handle i
overensstemmelse med AXIS’ principper og med respekt overfor AXIS’ samarbejdspartner og den kultur, du
kommer til at indgå i.
Send en ansøgning og dit CV, så kan det være, at vi tager dig ind til en samtale og et forberedelsesforløb.
Under forløbet udarbejder du en undervisningsplan, som også er en form for arbejdskontrakt. Du kan få
hjælp til at lave denne af praktikkoordinatoren i AXIS. Undervisningsplanen skal godkendes af
praktikkoordinatoren og CEPROMUP, en måned inden praktikperioden starter.
SPANSK
På CEPROMUP er medarbejderne og eleverne vant til, at de frivillige undervisere eller praktikanter ikke
nødvendigvis taler spansk særlig godt. Det vil derfor ikke være et problem for dig, hvis dit spanske ikke er
særlig godt eller ikke-eksisterende. Du vil opleve, at det er muligt at kommunikere med kropssprog og
gestik, og hos din værtsfamilie bor der en, der kan tale engelsk.
Ønsker du at lære spansk eller forbedre din spanskkundskaber, tilbyder vores lokale samarbejdspartner
spanskundervisning. Én uges spanskundervisning (mandag til fredag, 2 timer om dagen) koster ca. DKK 500
kroner*. Hvis du ønsker mere end to timers undervisning dagligt, kan dette arrangeres. Det er oplagt at
tage en uges intensiv spanskundervisning, inden du begynder din egen praktik som engelskunderviser. *Der
tages forbehold for pris- og kursændringer.
UNDERVISNINGEN
Under dit ophold på CEPROMUP underviser du to klasser i fire timer om dagen (svarende til 20 timer om
ugen). AXIS’ praktikkoordinator hjælper dig med at forberede dig og din undervisning inden afrejse til Lima,
blandt andet ved hjælp af en undervisningsplan. Ud over din undervisning er der rig mulighed for at
arrangere og deltage i sociale aktiviteter i fællesskab med de andre lærere på skolen.
KOST OG LOGI
Som frivillig eller praktikant bor du under ordnede og sikre forhold hos en lokal værtsfamilie, der er
godkendt af AXIS og CEPROMUP. Familien sørger for, at du føler dig tryg og tager gerne med dig rundt i
byen, da de prioriterer sikkerhed meget højt. Selvom Villa El Salvador er præget af fattigdom, har landsbyen
både folkeskoler, gode transportmuligheder, butikker og internetcafeer. Du skal dog være opmærksom på
ikke at gå rundt med værdigenstande, da tyveri forekommer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Som frivillig eller praktikant på CEPROMUP skal du som minimum undervise i én måned, og AXIS anbefaler,
at du max er afsted i to måneder. Du står selv for betaling af alle udgifterne ved dit undervisningsophold.
Dette indebærer, at du selv dækker rejseomkostninger, forsikringer og vaccinationer. Visum er ikke
længere nødvendigt for indrejse i Peru.
AXIS sørger for, at du får vejledning inden, under og efter din rejse og lover, at du får ekstraordinære og
udviklende oplevelser for livet.
Kost og logi hos din værtsfamilie koster ca. DKK 700* om ugen. Det kan arrangeres, at denne også henter
dig i lufthavnen for ca. DKK 200*. *Der tages forbehold for pris- og kursændringer.

