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TECHNIKA NÁS BAVÍ TENTOKRÁTE NA ELEKTRODNECH PRO ŽÁKY ŠKOL
Už na konci října (29. a 30. října) budou moci žáci ostravské Základní školy Matiční otestovat jako
první program tzv. elektrodnů připravených Střední průmyslovou školou elektrotechniky a
informatiky v Ostravě. Elektrodny jsou dalším z praktických programů projektu Agentury pro
regionální rozvoj s názvem Technika nás baví, který popularizuje technické vzdělávání především
formou zábavných praktických workshopů, akcí nebo soutěží.
Elektrodny se poté budou už konat na jednotlivých školách, kam se vždy vypraví tým s mobilní
elektroučebnou vybavenou vším potřebným pro tvůrčí práci dětí. Děti budou pracovat s běžnými
profesionálními nástroji - vytvoří si vlastní návrh světla nebo sirény a poté jej také vyrobí. Výrobky
dětem zůstanou.
„Žákům představíme srozumitelně aplikovanou elektrotechniku. Zároveň doufáme, že i tímto krokem
podpoříme zájem žáků základních škol o tyto studijní obory a pomůžeme jim při rozhodování o tom, jaké
střední školy si vyberou,“ řekl Josef Lukosz, vedoucí učitel praxe na uvedené střední škole a tvůrce
praktických hravých úkolů pro žáky.
Projekt Technika nás baví má žáky druhých stupňů základních škol v kraji hravou formou motivovat ke studiu
techniky a přírodovědy a tedy k výběru profese žádané trhem práce. Z fondů EU získala ARR téměř 13
miliónů korun na tvůrčí dílny, exkurze, soutěže s důrazem na hravost a podporu kreativity, a letos poprvé i
na dovybavení učeben pro technické a přírodovědné předměty na třech školách. „Školám nabízíme
ojedinělé možnosti – žádný jiný projekt například neumožní širokému spektru škol takový tvůrčí a
praktický rozměr technických dílen a takové propojení s aktuální praxí. Do projektu je už dnes zapojeno
25 základních škol – z Ostravska, Frýdecko-Místecka, Opavska, Karvinska a Novojičínska. Běží exkurze
žáků do zajímavých firem, některé školy už v září a říjnu absolvovaly hravé workshopy a mají k dispozici
komponenty pro stavbu automobilů - soutěž o nejlepší skončí v únoru 2013,“ připomněla manažerka projektu
Silvie Szwedová.
Vše potřebné o obou projektech na webu www.povolaniprozivot.cz

