Způsoby a pravidla pro propagaci projektu EDISON
Vážení zástupci škol,
jsme velice rádi, že jste s námi navázali spolupráci a společně se pokusíme zpestřit
žákům i stážistům jejich běžné dny.
strany.

Abychom mohli společně předat zkušenost dále, prosíme o propagaci projektu i z Vaší

Podle smlouvy, která byla uzavřena mezi AIESEC a Vaší školou bychom Vás poprosili o
vyvěšení na nástěnku a na webové stránky základní informace s odkazem na webové stránky
AIESEC a projektu EDISON za účelem informovanosti studentů, učitelů, partnerů a veřejnosti,
a ponechat tyto informace po celou dobu trvání projektu EDISON.
Dále také spolupráci založenou na základě této Smlouvy prezentovat pod úplným a
přesným názvem, tj. EDISON, a v této souvislosti vždy uvádět AIESEC jako partnera této
spolupráce, a to tak, aby bylo zřejmé, že spolupráce a projekt EDISON jsou zajišťovány
prostřednictvím AIESEC. Dodržování tohoto pravidla platí zejména při přípravě, prezentaci a
zveřejňování reportáží, poskytování rozhovorů, marketingových sděleních apod. Uvádět
EDISON během celé realizace projektu pod jeho správnou značkou a zajistit to i při
případných reportážích či poskytovaných rozhovorech.
Při psaní článků dbejte prosím správnosti názvu organizace a projektu samotného.
Název organizace AIESEC pište vždy s velkými písmeny, stejně tak projektu EDISON.
Zde je vzorový článek zveřejněný jednou ze škol při nedávné realizaci pro inspiraci:
V týdnu od 9. 10. do 13. 10. se na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci uskutečnil další
ročník projektu Edison. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z celého
světa mají možnost podívat do cizích zemí, na oplátku seznámí studenty hostitelských zemí se
svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi.
Letos nás navštívili vysokoškolští studenti ze zemí blízkých, jako je Rumunsko, Gruzie,
Srbsko, ale i vzdálenějších, kam patří Rusko, oblast Sibiře, a k těm nejexotičtějším patřil letos
Kyrgyzstán.
Každý den se v mnoha třídách odehrála prezentace doprovázená komentářem, osobními
zážitky a zkušenostmi, naši studenti se měli možnost naučit například pozdravit čínsky
(studentka ze Srbska se totiž zabývá sinologií, navíc byla většinou studentů hodnocena jako
nejprofesionálnější), nebo napsat své jméno gruzínsky či srbsky. Na závěr byl dán prostor
dotazům i osobním hovorům.
Poslední den jazykového týdne proběhla tzv. „global village“, kdy se ve vestibulu školy
ochutnávalo, co nám hosté z kuchyní svých zemí připravili. Byla navázána přátelství,
vyměnily se adresy a vyfotografovalo mnoho momentek. Pro spoustu našich nových studentů
to byla první příležitost mluvit s cizincem, porovnat různé akcenty angličtiny či ruštiny.
Příjemné bylo i zjištění, že se zahraničním studentům u nás líbilo a naši zemi si jako destinaci
vybrali. Jako pochvalu jsme si vyslechli, že kdyby se měli usadit někde jinde než ve své zemi,
vybrali by si Česko.

Celá akce je ojedinělou příležitostí si uvědomit, že přes všechny rozdíly jsme součástí
jednoho světa a dokážeme si rozumět a vzájemně se obohatit.

Odkazy:
www.aiesec.org
https://aiesec.cz/pro-skoly/
http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

