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Řemeslo zase bude mít zlaté dno aneb jak nalákat děti k profesi, která je uživí
S koncem listopadu končí úspěšný projekt Agentury pro regionální rozvoj –
Řemesla nás baví. Projekt byl zaměřen na zvýšení zájmu dětí základních škol o
řemeslné obory na středních školách. Díky projektu poznaly děti práci s kovem,
dřevem, keramickou hlínou nebo sklem, pletly košíky, vyráběly šperky, svíčky,
drátkovaly, zkusily si svařovat kovy, postavit komín nebo soutěžní pokoj, v jakém by
samy chtěly bydlet. Důraz byl kladen na hru, na tvořivost, dovednost dětí.
Řemesla měly děti možnost poznat během dvaceti exkurzí, sedmi třídenních tvůrčích
dílen zorganizovaných v Jeseníkách, nebo na řemeslném jarmarku v jedné
z partnerských škol, kde na osmi stáncích vyráběly samy malé předměty. V týmech
soutěžily o nejhezčí „pokoj snů“, když stavěly model vysněného pokoje. Při jeho
výrobě si zkusily opracovat různé druhy materiálů, vložily do modelu kreativitu, vkus,
nápad a především zručnost.
Projektu se zúčastnilo celkem 755 žáků ze 7 základních škol z menších obcí
Moravskoslezského kraje.
Cílem projektu bylo nalákat děti ke studiu na technicky zaměřených školách, jejichž
absolventi mají vysokou šanci najít perspektivní práci v profesích žádaných na trhu
práce. „Podniky z Moravskoslezského kraje si trvale stěžují na nedostatek kvalitní
technicky vzdělané pracovní síly, řemeslníků je obecně málo. Agentura pro
regionální rozvoj proto v rámci svých aktivit směřujících k podpoře rozvoje regionální
ekonomiky realizovala kromě jiných projektů i tento. Podle zájmu dětí o zapojení se
do projektu a odezvy středních škol se nám podařilo vzbudit zájem dětí. Podpora
technického vzdělávání je ale proces trvalý,“ řekla ředitelka ARR Petra
Chovanioková a připomněla, že agentura v posledních letech úspěšně realizovala
další podpůrné a popularizační projekty tohoto typu: Region4Tech, Technika nás
baví, a také projekt s přeshraničním dopadem Česko-Slovensko má technický talent.
Projekt Řemesla nás baví byl financován z Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu, celkem bylo proinvestováno 2,5 mil Kč.
Web projektu: www.povolaniprozivot.cz
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