Dny techniky a chemie v Educhemu

Mezibořská střední odborná škola Educhem pořádala Dny techniky a chemie
v rámci projektu s Ústeckým krajem Chemie má budoucnost. Od listopadu
do února už proběhly čtyři akce s velkým úspěchem. „Ukázky jsou určeny především
pro děti ze základních škol. Chceme je přesvědčit o tom, že chemie může být zábavná a že
stejně jako technika má budoucnost. Děti baví všechny ukázky a pokusy, hlavně ale ty, které
si mohou samy vyzkoušet a osahat. O tom jsme se přesvědčili i při ukázkových hodinách
chemie, které v rámci projektu předvádíme v základních školách. Chceme v dětech vzbudit
zájem o chemii,“ říká ředitelka školy Renata Koulová. Na lednové akci děti nejvíce zaujala
3D tiskárna. Škola pro své studenty připravuje učebnu 3D technologií, kde budou moci své
myšlenky přenést a ihned vytvořit ve třech rozměrech. „Snažíme se, aby naše studenty chemie
i technika bavily. Jdeme proto cestou atraktivních oborů. Světem hýbe technologie 3D tisku,
proto zřizujeme učebnu. Jedná se o ojedinělý projekt v Ústeckém kraji. Další atraktivní obor,
který je možné v naší škole studovat, je forenzní analýza pro kriminalistiku a daktyloskopii.
I to samozřejmě souvisí s chemií a technikou,“ dodala Renata Koulová. (ema)

Studenti Educhemu chtějí spolupráci s městem
Studenti Střední školy Educhem chtějí více spolupracovat s městem Meziboří.
Studentský parlament se na tom dohodl se starostou Petrem Červenkou,který se jednání
parlamentu zúčastnil spolu s krajským radním Martinem Klikou. Studentský parlament si
studenti Educhemu zřídili na začátku letošního roku. Děti si samy vymalovaly a zvelebily
místnost, kterou jim škola pod novým vedením a s novým majitelem přidělila. „Schází se
pravidelně. Aktivně se zapojují do dění ve škole. Jsou takovou komunikační spojkou mezi
vedením školy a studenty. Pro nás je studentský parlament strategickým partnerem,“ říká
o parlamentu ředitelka školy Renata Koulová. Na poslední jednání parlamentu
pozvali studenti starostu města Petra Červenku a krajského radního Martina Kliku. Seznámili
je s činností Studentského parlamentu Střední školy Educhem a zároveň měli řadu otázek.
Mimo jiné je zajímalo, jak mohou ovlivnit dění ve městě a v kraji. Spolu s Petrem Červenkou
se pak dohodli, že najdou cestu ke vzájemné spolupráci mezi studenty a městem. Ze strany
studentů by mohlo například jít o zvýšenou péči o čistotu a pořádek kolem školy. (ema)

Zaměstnavatelé se sešli v Educhemu
Největší zaměstnavatelé mosteckého regionu chtějí ovlivňovat studium středoškoláků,
pomáhat školám s jejich výchovou a připravovat si tak budoucí zaměstnance.
Proto se spojili v poradní sbor, který vznikl jako poradní orgán ředitele Střední školy
Educhem v Meziboří. Prvního setkání poradního sboru se v Educhemu zúčastnilo
více než deset zástupců klíčových zaměstnavatelů regionu. Všichni projevili zájem se střední
školou blíže spolupracovat a ovlivnit tak směr vzděláni jejich absolventů, ze kterých budou
v budoucnu vybírat své zaměstnance. „Na trhu práce je v současné době nedostatek kvalitních
lidí. Vítáme možnost podílet se na vzdělání budoucích zaměstnanců,“ zhodnotil
smysl poradního sboru Milan Brejchal, ředitel jednotky Petrochemie UNIPETROL RPA. „V
současné době děti nechtějí studovat učební obory, většina zaměstnavatelů se potýká
s nedostatkem lidi vzdělaných v technických oborech. Navíc je doba generační obměny
zaměstnanců. Spolupráce se školami je způsob, jak toto ovlivnit,“ uvedl také Martin Střibrný
ze společnosti Mostecká montážní. Od poradního sboru ředitele školy si Educhem slibuje
větší účast zaměstnavatelů na vzdělání studentů. Vzájemné poskytování informací o
potřebách a požadavcích na zaměstnance tak, aby mohla škola pružně reagovat a
přizpůsobovat požadavkům zaměstnavatelů svou nabídku oborů. Poradní sbor má patnáct
členů a bude se scházet dvakrát do roka. Prvního setkání se zúčastnil také starosta Meziboří
Petr Červenka a ředitel Úřadu práce ČR krajské pobočky v Ústí nad Labem Radim
Gabriel. „Město Meziboří chce škole pomoci. Střední škola Educhem je ve městě vítána.
Oceňuji snahu školy spolupracovat se zaměstnavateli a reagovat tak na potřeby regionu,“
uvedl na setkání starosta Petr Červenka. Poradní sbor i všechny hosty uvítal ve škole
statutární ředitel Pavel Prošek. „Ekonomika státu jde nahoru, firmy potřebují zaměstnance.
Kvalitních zaměstnanců je ale málo. U nás chceme vychovat mladé lidi tak, aby splňovali
požadavky zaměstnavatelů a byli ku prospěchu. Věřím technickému střednímu
vzdělávání,“ prohlásil směrem k poradnímu sboru Pavel Prošek. (ema)

