
  Co je projekt EDISON? 
   Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací 

v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. 

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. 

   Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na 

základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané 

zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. 

    Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která 

zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá 

rozvoji mladých lidí po celém světě. 

(text převzat ze stránek společnosti AIESEC) 

  

 
Webová stránky projektu EDISON: https://aiesec.cz/pro-skoly/ 
 
Vážení rodiče, 
 
naše škola se v letošním školním roce poprvé zapojí do projektu EDISON. Projekt probíhá 
pod záštitou Ministerstva školství. 
Termín projektu je stanoven na týden 26. 2. – 2. 3. 2018. Stejně jako v minulých letech na 
jiných školách, budou mladí stážisté z cizích zemí i na naší škole představovat za pomoci 
prezentační techniky své země.  
V tuto chvíli máme potvrzeno šest stážistů (Rahmadini Fitria  Nanda (dívka) z Indonésie, 

Chenglong Ji (chlapec) z Číny, Yuhan Zhang (dívka) z Číny, Liang Yen Chen – Floria 

(dívka) z Číny, Anuj Sethi (chlapec) z Indie a Ernesto Alejandro Jiménez (chlapec) 

z Costa Ricy. 

Stručné informace o každém z nich najdete na našem webu (profily jsou pouze v AJ). 
 
Besedy se stážisty plánujeme pro žáky 4. – 9. ročníku a doufáme, že budou interaktivní 
a spontánní, padne ostych a děti využijí vynikající příležitosti jak rozvinout své komunikativní 
dovednosti v cizím jazyce. Veškerá komunikace mezi žáky a stážisty bude samozřejmě 
probíhat pouze v angličtině (všichni stážisté ovládají jazyk minimálně na úrovni B2), žáci tedy 
budou mít ideální příležitost využít své znalosti a procvičit si konverzaci. 
 
Pro účast v projektu musí škola splnit několik povinností a finančních závazků.  
 
Jednou z povinností je zajistit pro stážisty ubytování. Stážisté preferují ubytování 
v hostitelských rodinách, protože chtějí co nejvíce poznat naši republiku, kulturu, zvyky atd.  
 
S předstihem jsme oslovili potenciální hostitelské rodiny, v současné době máme již 
ubytování stážistů vyřešené. Velmi děkujeme všem rodinám, které se ujaly nelehké role 
a vyšly nám vstříc. 
  
Jsme přesvědčeni, že zapojení do projektu přinese žákům mnoho nových a zajímavých 
poznatků a také velkou příležitost aktivně využívat znalosti angličtiny. 
 
O všech novinkách a průběžném dění Vás budeme informovat na webových stránkách školy. 

 

vedení školy, Jana Šindelářová a Pavla Holíková  

 

https://aiesec.cz/pro-skoly/


 

Vizitky jednotlivých stážistů:  

RAHMADINI FITRIA  NANDA (DÍVKA) INDONÉSIE 

CHENGLOG JI (CHLAPEC) ČÍNA 

YUHAN ZHANG (DÍVKA) ČÍNA 

LIANGYEN CHEN – FLORIA (DÍVKA)  ČÍNA 

ANUJ SETHI (CHLAPEC) INDIE 

ERNESTO ALEJANDRO JIMÉNEZ (CHLAPEC) COSTA RICA 

 

https://cloud1.edupage.org/cloud/CV_Rahmadini_Fitria_Nanda_Indonesia.pdf?z%3AHNOiedp8v5omVcAIwr6FFG3gIYRVpfqZkDTV%2FFpXB0uLQesUpy7F9AgtKa4xuoBc
https://cloud2.edupage.org/cloud/CV_Chenglong_Ji_China.pdf?z%3AOZwY7k%2FN7bzJFSFvLwRaf%2F5Pw%2BVAwhj0PQrrosQGL3mXm6GgWadrz5SR2UYv8N94
https://cloud2.edupage.org/cloud/CV_Yuhan_Zhang_China.pdf?z%3AsA2G%2B6cOn7SaSue1knfjQKi78k9PQzw8rsD6SL1E0GQ%2BIjgnTarSi%2FX2epPUVbdP
https://cloud2.edupage.org/cloud/CV_Liang_Yen_Chen_%28Floria%29_China.pdf?z%3ATL49qEVXGcYHymHJlEHhM%2BseXoHYvAELuRpS3mbp%2F4u0CsMgi8OzrQjq12ngsWQk
https://cloud2.edupage.org/cloud/CV_Anuj_Sethi_India.pdf?z%3A14LBNKiHOUuoQuLQHjJkpzh6xCmyQ%2F7cxSsDE73U3EweTcnk9jrOBaPHMcby4BDb
https://cloud1.edupage.org/cloud/CV_Ernesto_Jimenez_CostaRica.pdf?z%3AuEFKtjUOwXh5D8q6xI4keXyvgffVDTXt8WzSBkxToHtEpfd5%2F7r05TQcqXcv61n6

