
              INFORMACE  O  PROJEKTU  A  SEZNAM  STÁŽISTŮ  
 
 
 

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. 

 

Jak projekt probíhá 

Skupina 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 i mezi 

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

 

 

 



 

Reference 
“Nejen naši studenti se v diskuzích dozvěděli mnoho informací o daných zemích, ale i 
zahraniční lektoři se dozvěděli spoustu zajímavosti o nás. Přínosem projektu bylo získávání 
informací, ale také podpora mezikulturního vzdělávání, rozšíření všeobecného přehledu o 
rozdílech mezi národy a kulturami a samozřejmě rozvoj jazykových kompetencí. Studenti 
maturitních oborů Hotelnictví a denního Nástavbového studia, kteří se akce zúčastnili, byli s 
tímto setkáním velice spokojeni a těší se na další setkání se studenty z AIESEC. Pro studenty 
to byla nová zkušenost a v závěrečných dotaznících jsme viděli jen chválu a nadšení.” 

- Vyšší odborná škola DAKOL a střední škola DAKOL 
 

“Angličtinu si v tomto týdnu procvičili až do morku kosti nejen tlumočníci, ale všichni žáci, 
kteří s postupem času ztráceli ostych a mluvili a mluvili a mluvili. Za tuto nevšední příležitost 
se chtěly děti našim hostů odměnit, a tak jim na rozloučenou jednotlivé třídy přinesly do 
tělocvičny dárečky v upomínku na nás u i na naši zemi. Snad na nás budou vzpomínat tak 
jako my na ně.” 

- ZŠ U Kunratického lesa 

Projekt Edison má záštitu od MŠMT a podporu od Informačního centra OSN v 

Praze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jméno Stát Pohlaví Věk Alergie Strava 

Joao Victor Zamboni Buttler Brazil M 19 no 

 
Aigul Akhmetshina Russia Ž 20 no 

 
Kamila Khodzhaniiazova Ukraine Ž 20 no 

 
Qingyue Deng (Coly) China Ž 20 no 

 
Muhammad Faishal Indonesia M 21 no Nejí vepřové 

Peng Huai-Hsuan Taiwan Ž 20 no 

 
Magda Kakiashvili Georgia Ž 28 no UBYTOVÁNA 

Sultanbek Bayseitov Kyrgyzstan M 

 

no 

  

Na uvedeném odkazu jsou introduction videa jednotlivých stážistů - 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hd9u0rO_Ffgqp0iZrh8pTy6rOSXDoav0?usp=sharing. 

 

www.aiesec.cz 
 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Hd9u0rO_Ffgqp0iZrh8pTy6rOSXDoav0?usp=sharing
http://www.aiesec.cz/

