Projekt EDISON

V rámci Projektu EDISON se budeme ve škole
setkávat od 15. do 22. dubna 2012 s vysokoškolskými studenty z osmi různých zemí světa.
Projekt je organizovaný studentskou organizací AIESEC. Ubytujete některého ze studentů u
Vás doma? Můžete se tak zdokonalit v angličtině i Vy. Co nás bude čekat?
Projekt EDISON je mezinárodní vzdělávací projekt organizovaný
studentskou organizací AIESEC, který podporuje výchovu k myšlení v
evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchovu, v
neposlední řadě rovněž osobností a sociální výchovu v rámci verbální
komunikace v anglickém jazyce.
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Hosté v ZŠ Kunratice - Czech republic - Česká republika, Praha
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Jak EDISON probíhá?
Ze sedmi různých zemí světa přijede do naší školy osm zahraničních vysokoškolských studentů. Každý z nich
přiblíží studentům zemi, z které pochází – její sociální, ekonomickou, politickou a také
kulturní situaci. Studenti mají možnost porovnat situaci především mezi osmi zeměmi a
Českou republikou. Všechny aktivity budou probíhat v anglickém jazyce. Na naší
škole bude Projekt EDISON probíhat po dobu jednoho týdne. Tento projekt v obdobné
formě probíhá v Rakousku, Maďarsku či Polsku. Projekt ve škole koordinují a další
informace získáte u paní učitelky Pavlíny Rosické a pana učitele Jana Mazůrka.

Jaký je přínos Projektu EDISON pro naši školu?








Podporuje mezikulturní vzdělávání
Vytváří nový pohled žáků, rodičů a okolí na kreativní činnost školy
Rozšíří všeobecný přehled žáků
Vede k uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami
Umožňuje jedinečný zážitek ze setkání s odlišnou kulturou
Zúčastnění mohou získat odpovědí přímo od zdroje
Motivuje v učení angličtiny

Kdy bude projekt probíhat?


V naší škole od 15. do 22. dubna 2012

Jak nám mohou pomoci rodiče?
Od 15. do 22. dubna 2012 potřebujeme naše hosty ubytovat. Budeme moc rádi, když nám pomůžete.
Ubytovat vysokoškolského studenta bude mít pro Vaši rodinu výhodu, můžete se zdokonalit v angličtině i u Vás
doma. Děkujeme za pomoc. Zájemci o ubytování, prosím, kontaktujte obratem ředitele školy Víta Berana. Děkujeme.


Další informace na www.zskunratice.cz

Návratka
Projekt EDISON

Potvrzujeme zájem v termínu od nedělního dopoledne 15. dubna do neděle 22. dubna 2012 ubytujeme
bezúplatně hosta/y ZŠ Kunratice – vysokoškolské/ho studenty/a v rámci Projektu EDISON.
Žák ZŠ Kunratice:
Jméno: …………………………………………. Příjmení: …………………………………………….. Třída: ……
Adresa: …………………………………………………………………………………………………… PSČ: . . . . .
Mobil: …………………………… školní E-MAIL: ……………………………………………………………………..

Spojení za zákonné zástupce žáka:
MATKA
Jméno: …………………………………………. Příjmení: ………………………….…………………………………..
Telefon: ……………………………………………… Mobil: …………………………………………………………..
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………
OTEC
Jméno: …………………………………………. Příjmení: ………………………….…………………………………..
Telefon: ……………………………………………… Mobil: …………………………………………………………..
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ubytujeme celkem …….… osob/u.
Preferuje ubytovat (zvolte i více možností):
1: ………………………………………………………………………………. Stát: ………………… Pohlaví: M Ž
2: ………………………………………………………………………………. Stát: ………………… Pohlaví: M Ž
3: ………………………………………………………………………………. Stát: ………………… Pohlaví: M Ž
Dne: ………………………………..

Podpisy zákonných zástupců žáka: ………………………………………….

Zájemci o ubytování, prosím, předejte návratku obratem řediteli školy Vítovi Beranovi. Děkujeme za pomoc.

