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TECHNIKA DĚTI BAVÍ A V DOSPĚLOSTI JE TAKÉ DOBŘE UŽIVÍ
Projekt Agentury pro regionální rozvoj na podporu technického vzdělávání na školách
v kraji s názvem Technika nás baví má za sebou další etapu: zná vítěze tvůrčí soutěže o
nejhezčí dřevěné auto – nákladní i osobní. Týmy žáků (353 dětí – žáků 6. - 9. tříd z 25 ZŠ)
stavěly z dřevěné stavebnice auta reálná, historická i z říše fantazie. Program má před
sebou ještě do konce školního roku další atraktivní workshopy nebo exkurze.
„Poptávka trhu práce je jasná: stále chybí technické profese, chybí kvalifikovaní technicky
vzdělaní řemeslníci, takže výběr takové profese žákům zaručí dobrou práci a tedy
perspektivní budoucnost. Přesto není mezi žáky a studenty takový zájem, jaký bychom i my
vítali,“ připomíná náměstkyně hejtmana Věra Palková. „Popularizace technických oborů na
školách je tedy proces trvalý, kraj všechny tyto aktivity podporuje a snažíme se o takové
změny v nabídce vzdělávání tak, aby opravdu odpovídala požadavkům trhu práce.
Technické a přírodovědné obory nebo řemesla na našich středních školách se daří
obsazovat v posledních letech v podstatě stejnými počty žáků, což znamená, že je zde spíše
nárůst, protože dětí na školách obecně ubývá. O něco vyšší je zájem o IT obory a to nás
těší,“ doplnila náměstkyně hejtmana s tím, že letos studuje technické obory na středních
školách v MS kraji 16 748 žáků z celkového počtu 57 468 studentů středních škol.
Soutěž o nejhezčí dřevěné auto
Všech 50 postavených modelů si veřejnost může prohlédnout až do 10. dubna v posledním
podlaží obchodního centra Forum Nová Karolina v centru Ostravy. Soutěžní modely hodnotila
komise, ale interaktivně také veřejnost na webu projektu www.povolaniprozivot.cz. (níže členové
komise i vítězové). Vítězové soutěže odjeli po vernisáži výstavy a vyhodnocení na návštěvu Světa
techniky v Dolní oblasti Vítkovic a mohou si ještě vybrat návštěvu nějaké technické atraktivity v
regionu.
„Technika nás baví běží naplno od září 2012 a je to program dvouletý, navázali jsme na dřívější
projekt Region4Tech. Akcí – workshopů v přírodě, exkurzí a dalších - se dosud zúčastnilo 1036
žáků 25 základních škol v kraji. Na základních školách proběhly tzv. eletrodny – děti stavěly
jednoduchý elekroobvod – vlastní běžící světlo. Do konce školního roku jsme ještě připravili další
exkurze v podnicích, elektrodny a šest výjezdních workshopů. Řídíme se heslem škola hrou, teorie
je téměř zakázána, důraz klademe na praktické dovednosti dětí a samostatné tvůrčí myšlení.
Máme dobré ohlasy- když si děti doslova osahají a vyrobí samy něco, co funguje, baví je to,“
popsala ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková. „Žádný jiný projekt nám
zatím nenabídl tolik tvůrčích možností a praktických cvičení, proto jsme se zapojili do
Region4Techu a nyní i do projektu Technika nás baví, zájem mezi žáky je velký,“ pochvaluje si
ředitel základní školy s polským jazykem vyučovacím dr. Olszaka v Karviné Tomáš Śmilowski.
Tvůrčí tým této školy uspěl v soutěži také (druhé místo hlasování veřejnosti na webu), děti se
inspirovaly motomagazínem BBC Top Gear – viz níže hlasování veřejnosti.

Ohlasy na projekt: http://www.zspolanka.cz/index.php/93-novinky/149-technika-nas-bavi

Vítězové soutěže – hodnocení odbornou komisí:
1. místo – žáci ZŠ Jarošova, Havířov – tahač s buldozerem; safari vůz
2. místo – žáci ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov – hasičské auto veterán; osobní auto veterán
3. místo – žáci ZŠ Fryčovice – tahač; safari auto
Vítězové soutěže – hlasování veřejnosti na internetu:
1. místo – ZŠ Paskovská, Ostrava – Tatra 148; Volkswagen Beatle 1960
2. místo – ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Dr. Olszaka, Karviná – americký kamion
BAT/TRUCK; sportovní auto WOOD 911
3. místo - ZŠ Mladecko – Tatra 111; Tatra 12
Členové hodnotící komise soutěže:
-
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