O projektu Edison, do kterého se naše škola v tomto školním roce zapojuje
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.
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.
Skupina 6 - 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví
vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a
vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty
na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také
kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR.
Mezinárodní skupina stážistů-lektorů přilétá do České republiky na 6 týdnu a jeden týden se
zúčastní výuky a akcí na naší škole. Každý stážista již přilétá s 90minutovým připraveným
programem, který zahrnuje prezentaci jeho země spolu s tamními zvyky, tradicemi, jídlem,
případně historií či politikou nebo aktuálními událostmi. Kromě toho mají připravený interaktivní
program skládající se z různých her, tanců a písní.
Sestavení konkrétního programu pro žáky a stážisty je v rukách pedagogických zaměstnanců naší
školy a budeme Vás o něm průběžně na našich stránkách informovat.
Podpůrným projektem EDISONu je projekt zvaný Global HOST, díky kterému mohou rodiny a
studenti ubytovat zahraniční stážisty přímo u sebe doma a poznat tak zahraniční zemi a kulturu o
něco více. Kromě toho si procvičit zdarma angličtinu, získat přátelé. Je potom na dané
základní/střední škole, kde projekt EDISON probíhá, jestli se rozhodne pomoci zařídit ubytování v
hostitelských rodinách a nebo ne.
Termín realizace projektu: 19.2. - 25. 2. 2018
Naše škola zajišťuje:


zaplacení realizačního poplatku 6050 Kč



obědy pro stážisty



ubytování od neděle před začátkem projektu do neděle po ukončení projektu (7 nocí)

Nejlepší a pro obě strany nejpřínosnější řešení je ubytování v hostitelských rodinách - rodinách
našich žáků či učitelů. Někteří pedagogové i žáci již projevili zájem o poskytnutí ubytování pro
stážisty (studenty starší 18 let, různé národnosti) na 7 nocí. Škola hledá další zájemce o
poskytnutí ubytování stážistům. V případě zájmu o poskytnutí ubytování stážistům vyplňte prosím
formulář a doručte po dítěti do školy nebo volejte do školy na telefon 326 307 668. Mnohokrát
předem děkujeme za nabízenou pomoc i v případě, že Vaše děti naši školu nenavštěvují.
Vedení školy se obrací na zákonné zástupce žáků s prosbou o finanční pomoc ve formě
sponzorského daru (dle možností), který by posloužil k pokrytí poplatku za projekt a nákladů
spojených s realizací projektu.
Za vedení školy Mgr. Vlasta Kouříková

