Vážení a milí rodiče,
jmenuji se Lucie Moravová a jsem studentkou Univerzity Nisa. V současné době vedu projekt EDISON
ve studentské organizaci AIESEC Liberec, v rámci kterého je pro Základní školu Pecka poskytnuta
možnost zúčastnit se ho.
Projekt EDISON funguje tak, že by na týden od 7.2.2016 – 14.2.2016 přijela skupina mladých
studentů - lektorů z nejrůznějších zemí světa. Tito mladí lektoři jsou zodpovědní lidé, kteří studují
na vysokých školách. Během tohoto týdne představí dětem svou kulturu, vedou diskuze, hrají hry a to celé se děje v anglickém jazyce (případně dojde na vysvětlení několika obratů v jejich rodném
jazyce). Tím, že se aktivně celý projekt mluví anglicky, děti ho musí používat a tím si ho zlepšují.
Vizí projektu EDISON je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami
a národy na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Zároveň se děti učí nebát
se odlišného. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními lektory, je oživena výuka a děti jsou
více motivováni ke studiu anglického, příp. jiného cizího jazyka a v neposlední řadě také k cestování
a objevování jiných zemí a kultur. Přikládám i odkaz na natočený spot, který byl odvysílán na ČT1:
https://www.youtube.com/watch?v=vTqPHRaRsQc a také odkazy na publikované články z realizací
v Kaplicích:
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/projekt-edison-kaplice-2015.html
a v Ostravě:
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/v-ostravskych-skolach-uci-zahranicnistudenti-20150207.html
Aby mohl být tento projekt realizovatelný na ZŠ Pecka, je třeba všechny mladé lektory ubytovat
v rodinách dětí. Z tohoto důvodu se tedy obracím přímo na Vás, na rodiče.
Co se od Vás očekává:





Zajištění pokoje, který by měl lektor mít sám pro sebe nebo jej sdílel maximálně s jednou další
osobou (např. Vaším dítětem). Vše vždy ale závisí na domluvě mezi Vámi a lektorem, takže by
nemělo vadit, pokud byste již teď měli v pokoji dvě Vaše děti a ještě lektora.
Ubytovací jednotka, ve které by byl lektor ubytován, musí být v bezpečném a zejména čistém
prostředí, což je ale na české poměry standardní :)
Není vysloveně Vaší povinností zabezpečovat lektorovi jídlo, ale je dobré, když poskytnete
alespoň nějaké základní potraviny na snídaně a večeře a pohostíte tak lektora.

Tím, že ubytujete mladého lektora, má Vaše dítě spolu s Vámi možnost zažít jedinečný týden a dozvědět
se daleko více o kultuře dané země, současné a politické situaci. Zároveň si zlepšíte své cizojazyčné
znalosti, jelikož k běžnému dorozumění postačí opravdu jen základní znalost angličtiny, kterou ovládá
i Vaše dítě, takže nemusíte mít strach z možné jazykové bariéry.
Také pomůžete ZŠ Pecka ke zrealizování celého projektu.



Mám zájem ubytovat lektora
Nemám zájem ubytovat lektora
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.
Lucie Moravová (lucie.moravova@aiesec.cz)

