Vzdělávací projekt „Edison“
Svět v Chrašticích!
S naší školou jsme se zapojili
do mezinárodního vzdělávacího projektu EDISON. Co to znamená?
Na jeden týden k nám přijedou mladí stážisté z různých zemí celého světa a my budeme
mít možnost poznat jejich kulturu, tradice, zajímavosti i současnost.
Na oplátku je zase seznámíme s naší školou, obcí, regionem a Českou republikou.
Vzájemná komunikace bude probíhat v anglickém jazyce a celý týdenní program
naplánujeme, připravíme a uskutečníme společně s našimi žáky. Ti tak budou mít skvělou
příležitost uplatnit v praxi svoje jazykové i organizační schopnosti a získají i lepší motivaci
k učení cizích jazyků a poznávání jiných zemí.
Stážisté navštíví naši školu ve dnech 1. – 5. října 2018. Jedná se většinou o studenty
vysoké školy. Víme také již, že naši hosté budou z Gruzie, Řecka, Tunisu, Ruska,
Jordánska a Číny. Protože pro ně zajišťujeme ubytování v rodinách, prosíme rodiče, zda
by nám mohli takovou pomoc nabídnout.
Jedná se o poskytnutí noclehu, popř. i večeří po dobu 1 školního týdne. Snídaně a obědy
budeme zajišťovat ve škole, celodenní program bude také na nás, od rodičů potřebujeme
pouze ubytování a případný odvoz do školy i ze školy (pokud není možnost jet s dítětem
např. linkovým busem).
Vnímáme to jako skvělou příležitost pro vaše dítě získat na několik dní vlastního lektora
anglického jazyka a zároveň je to jistě i pro vás zajímavá zkušenost. Nebojte se toho a
určitě nebudete litovat. Věříme, že tento projekt povede k oživení výuky a zvýší zájem o
studium cizích jazyků i o poznání cizích zemí. Další informace vám poskytneme osobně
nebo telefonicky (739 691 120). Více na webu: https://aiesec.cz/pro-skoly/. Případné otázky
nám můžete napsat na druhou stranu návratky, kterou v případě zájmu vyplňte, odstřihněte
a co nejdříve odevzdejte vedení školy. Děkujeme!
Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA – PROJEKT EDISON 2018
Nabízíme možnost ubytování zahraničního stážisty/ů (počet:……) v rámci projektu
EDISON, který se uskuteční v ZŠ a MŠ Chraštice ve dnech 1.- 5.října 2018.
Ubytování je možné v našem bytě/domě na adrese:………………………..…………….……,
kde nabízíme lůžko v samostatném pokoji + sociální zařízení (samostatně nebo společné).
Nabízíme jinou možnost:…………………………………………………………………………….
Večeře pro stážistu zajistíme (ANO-NE)
Upřednostňujeme: dívku – chlapce – je nám to jedno (nehodící se škrtněte)
Dopravu ze školy a do školy můžeme v případě potřeby zajistit (ANO-NE)
Někdo z rodiny se domluví alespoň částečně anglicky (ANO-NE)
Jméno:……………………..……….………………………………telefon:………………………….
Mailová adresa:……………………………………………(zašleme vám bližší informace)

Datum:………………………..

Podpis:……………………….…………………

