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.
Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která
zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu
napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě.
Do České republiky přijela skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa a u nás, ve
Velkém Týnci, strávila jeden týden – v době od 1. do 5. února 2016.
Na naší škole jsme tak přivítali šestici studentů – Liku z Gruzie, Petera z Egypta, Limu z Jordánska,
Neala z Číny, Claru z Brazílie a Lisu z Japonska.
Prostřednictvím poutavých prezentací nám představili nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti
a způsob života. Vše v anglickém jazyce. Tento multikulturní vzdělávací projekt pomohl oživit
výuku a pro žáky (ale i učitele) se stal skutečně atraktivním. Najednou měli možnost „kontaktu se
zahraničím“ z jiné stránky a od někoho, kdo jim není zas až tak věkově vzdálený. Pro většinu z nich
to byla velká motivace ke zlepšení se v angličtině - poznali, jak je důležité učit se cizímu jazyku jako
dorozumívacímu prostředku. (Vždyť tito lidé nejsou rodilí mluvčí, ale učí se angličtinu stejně jako
oni!). Všichni si porozuměli a v praxi pak ověřili, že lidé celého světa mohou najít společnou řeč.
Děti měly také možnost srovnání různých zemí s ČR - po stránce historie, ekonomiky, kultury,
zvyků, každodenní rutiny atd.
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