
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. 

Co je projekt EDISON 

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.  

Přínos projektu 

Mateřské, základní a střední školy 

 Prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami 

 Atraktivita pro nové studenty 

 Kontakt se zahraničím 

 Motivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě 

Studenti a žáci 

 Mezikulturní gramotnost 

 Možnost srovnání různých zemí s ČR – historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj. 

 Motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku 

 Seznámení se jinými studenty a získání přátel v zahraničí 

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. 

Průběh u nás 

V týdnu od 27. 1. do 3. 2. 2019 jsme uvítali 4 zahraniční studenty – a to z Ukrajiny, Maroka, Nigérie a Indonésie. 

Návštěvníci vedli hodiny ANJ (i několik hodin NEJ), prezentovali v nich jazyk a zvyky své země. Měli připravenou 

řadu materiálů k různým tématům, své hodiny přizpůsobovali zájmu žáků a zapojovali je do aktivit (soutěže, taneční 

krok ukrajinského gapačoku, vázání turbanu aj.). V diskusích se žáky také zjišťovali informace o naší zemi a učili 

se od žáků základní české společenské fráze. Zahraniční studenti byli ubytováni na DM, kde s nimi žáci trávili volný 

čas. Během jednoho odpoledne navštívili studenti i dílny na Partyzánské ulici a prošli se po centru Hranic – obojí 

je velmi zaujalo, zejména pak návštěva dílen, jelikož na takový styl výuky (využití reálných strojů + spolupráce 

s firmami) ze svých zemí nejsou zvyklí. Studenti též měli možnost nahlédnout do učebny robotiky. 

Zprostředkující organizace   

AIESEC Olomouc, www.aiesec.cz 
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