


Jméno: Alejandra Ramirez

Věk: 25

Země: Kolumbie
Ahoj, stala jsem se součástí projektu EDISON protože mám velmi

extrovertní povahu a jsem ráda mezi lidmi. Studuji mezinárodní

obchod a tak bych i ráda navštívila nové země. Je hodně důležité,

abychom se od dětství učili o jiných kulturách i jinak, než jen z

televize.



Jméno: Arshdeep Singh

Věk: 25

Země: Indie
Ahoj! Původně jsem sice vystudoval elektrické inženýrství, ale pak jsem

objevil svojí vášeň pro vzdělávání. Za pomoci mého otce jsem založil

základní školu v jeho rodné vesnici. Fascinují mě technologie a moc rád

cestuji, je to podle mě skvělý způsob jak se potkávat s novými lidmi. Což

je také důvod, proč jsem se přihlásil do projektu EDISON.



Jméno: Ceren Kökçü

Věk: 23

Země: Turecko
Ahoj, stala jsem se součástí projektu EDISON proto, abych poznala

cizí kulturu a rozšířila si své obzory. Zaujalo mě, že prostřednictvím

této stáže nejen rozvinu své znalosti, ale také se seznámím se

spoustou lidí. S dětmi jsem v minulosti již pracovala a doufám, že

tato zkušenost povede v mnoha ohledech k mému zlepšení.



Jméno: Burhaneddin Shahrouri

Věk: 22

Země: Jordán
Ahoj, projekt EDISON jsem si vybral z mnoha důvodů. Hlavním

bylo umístění v České republice, protože mám rád historii a mnoho

jsem o této zemi slyšel, chtěl jsem se do ní podívat. Rád sportuji a

vařím, ale kdykoliv mám volno, věnuji se učení nových jazyků.



Jméno: Maiia Piletckaia

Věk: 27

Země: Rusko
Ahoj! Již několik let učím angličtinu. Díky tomu jsem se setkala se

spoustou lidí z celého světa a měla tak šanci zjistit, že mnoho lidí

dnes neví, jak vypadá moderní Rusko. Chtěla bych tedy díky projektu

EDISON toto napravit. Ráda bych se toho taky spoustu dozvěděla o

Česku. Mám ráda moderní umění a filosofii.



Jméno: Anna Kokaia

Věk: 18

Země: Gruzie
Ahoj, do projektu EDISON jsem se přihlásila proto, že věřím, že

komunikace s dětmi je skvělý způsob, jak se toho o světě a jiných

kulturách spoustu naučit. Vzdělání je podle mě velmi důležité, proto mě

tato stáž zaujala.



Jméno: Wang Zhang (James)

Věk: 20

Země: Čína
Ahoj! Jsem sice z Číny, ale už dva roky studuji v Malajsii, díky čemuž

jsem poznal svět z úplně jiné stránky. Což je taky důvod, proč jsem se

přihlásil do projektu EDISON. Těším se, až poznám další inspirativní

lidi a nasbírám cenné zkušenosti. Ve svém volném čase rád vařím a

hraji na piano.


