
EDISON je zkratka, Education Drive 
Internacionality Students Opportunity Network. 
 
Projekt 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. Jeho vizí 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. 

Pro školu může být takovýto projekt přínosný v těchto oblastech: 

• prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami 
• atraktivita pro nové studenty 
• kontakt se zahraničím 
• motivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě 

Pro žáky a studenty potom: 

• mezikulturní gramotnost 
• možnost srovnání různých zemí s českou republikou - historie, ekonomika, kultura, zvyky, 

každodenní rutina aj. 
• seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničí 
• a zejména motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku 

JAK PROJEKT PROBÍHÁ? 

Skupina 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 i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v 
budoucnu přispět ke změně. 

JAK EDISON VYPADAL NA ZŠ A MŠ K DOLŮM V ROCE 2018? 

Od 18. do 25. února působili na naší zahraniční studenti z řady cizích zemí od Číny přes Indii po 
Indonésii. Stejně tak jako v minulých letech, i vloni za spolupráce s mezinárodní studentskou 
organizací AIESEC představili zahraniční hosté v rámci projektové výuky i mimo ni nejen sebe, ale i 
kultury a země, ze kterých pochází.  Opět jsme si užili  uvítací ceremoniál, společenský večer  s 
kapelou Basketles i závěrečnou global village.   

JAK BUDE EDISON VYPADAT V ROCE 2019? 
KDY: 17. – 24.2.2019 
S KÝM: s mezinárodní studentskou organizací AIESEC a ŠESTI ZAHRANIČNÍMI STÁŽISTY 
CO MŮŽETE OČEKÁVAT: uvítací ceremoniál, společenský večer s kapelou Basketles, i oblíbenou 
závěrečnou global village.   

A NA KTERÉ ZEMĚ SE LETOS MŮŽEME TĚŠIT? NÁPOVĚDU NAJDETE NA DALŠÍ STRÁNCE. 
NA PRVNÍ TŘI ŽÁKY, KTEŘÍ NA outratova@zskdolum.cz ZAŠLOU VŠECH 6 ZEMÍ, ČEKÁ ODMĚNA :-) 

http://aiesec.cz/
http://www.zskdolum.cz/aktualita/druha-modranska-skolni-zabava-28012016
http://www.basketles.cz/
http://aiesec.cz/
http://www.basketles.cz/
mailto:outratova@zskdolum.cz


 


