PODNIKY V KRAJI POSTRÁDAJÍ TECHNICKY VZDĚLANÉ ODBORNÍKY
Především o potřebě technicky vzdělaných odborníků v podnicích v kraji, možnostech
škol a popularizaci tohoto typu vzdělávání už na základních školách se hovořilo na
dnešním (úterý 10.04.2012) setkání náměstků hejtmana Mariana Lebiedzika a Věry
Palkové s představiteli podniků, profesních klastrů, škol, úřadů práce a veřejné
správy, které organizovala ARR.
Program Agentury pro regionální rozvoj na podporu technického vzdělávání Region4Tech
zapojil zábavnou formou do popularizace oborů základní školy v kraji. Proběhly úspěšné
workshopy, 60 exkurzí v podnicích, praktické soutěže i trochu jiná forma olympiády – její
finále se uskuteční v květnu na jedné ze zapojených základních škol. Zapojeno do programu
i soutěží bylo během školního roku více než 1500 žáků z téměř 50 základních škol, vznikla
databáze elektrotechnických a stavebních profesí, která je veřejnosti dostupná v tištěné
podobě i na webu projektu www.povolaniprozivot.cz, je k ní také interaktivní mapa. EU
financovala projekt 4,2 milióny korun, ARR na něj naváže dalším s názvem Technika nás
baví.
„Podniky v kraji technicky vzdělané odborníky potřebují – vystudovat na střední či pak
vysoké škole takový obor znamená prakticky jistou perspektivní práci, úřady práce evidují
vysokou poptávku a malou nabídku, technické obory na středních školách v kraji nejsou
naplněné a pokud se nám nepodaří dále přesvědčovat rodiče o tom, že jejich dítě má jistotu
dobré práce, pokud si takový obor vybere, budeme si stále stěžovat. Je to stálá práce, takže
pro další školní rok máme už připraven nový program,“ připomněla náměstkyně hejtmana
Věra Palková. Náměstek hejtmana Marian Lebiedzik zdůraznil, že technika a technické
obory už nejsou jen černé řemeslo, jak se stále traduje, ale že kladou velké nároky na nové
znalosti - počítače nebo jazykovou průpravu.
Jan Škoda ze skupiny ČEZ zdůraznil, že odborníky vyhledává jeho firma už na školách –
v kraji spolupracuje například s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava,
a s desítkami středních škol. ČEZ je partnerem několika vzdělávacích projektů v ČR,
studenty motivuje také praxemi nebo na exkurzích ve svých provozech - velký zájem je
například o Elektrárnu Dětmarovice. ČEZ ročně potřebuje stovky nových odborníků technicky
vzdělaných a podle Jana Škody nezřídka i dobrý absolvent neumí prodat své znalosti a
schopnosti.

