SEVER – středoškoláci řeší energetické úspory

Tisková zpráva z 14. 4. 2015, Horní Maršov – Trutnovsko
• 2. konference mezinárodního projektu Story line approach
• podpora studentů při jejich cestě za prací
• projekt zaplacen z prostředků EU

Ve středu 15. 4. 2015 se v Horním Maršově sejdou zástupci studentů
středních odborných škol, které byly v tomto školním roce zapojeny v
projektu Story Line Approach. Předvedou zde své dosavadní výsledky a
společně budou hledat nové cesty k energetickým úsporám.
Metoda dějové linie, kterou SEVER tímto projekt zavádí do vybraných
škol, umožňuje studentům propojit školní výuku s praxí. V druhém kole
uvedeného projektu zpracovávali studenti středních odborných škol v Trutnově,
Hradci Králové a Jičíně návrhy pro majitelku kadeřnictví v Trutnově. Jedná se
především o ekologické vytápění a energetické úspory v budově.
Skupiny žáků, které fungují jako skutečné firmy s vlastní vizuální identitou a
organizační strukturou, budou klientovi během konference představovat svoje
dosavadní návrhy. Účastnit se budou i skuteční odborníci, kteří se úsporami
energie zabývají v praxi, aby mohli návrhy studentů komentovat a korigovat.
Skupina s nejlepším výsledkem své práce se bude v květnu účastnit setkání v
Polsku, kde budou žáci z dvou dalších partnerských zemí projektu - Polska a
Slovenska.
Projekt nese název Story line approach –
cooperation between vocational schools students
and the world of work (č. CZ/13/LLP-LdV/TOI/134023).
Projekt probíhá dvoukolově, začal v lednu 2014 a
skončí v září roku 2015.
Záměr projektu reaguje na vysokou poptávku
středních odborných škol po možnosti propojit školní
teorii s praktickou zkušeností studentů ve
studovaném oboru. V českém, slovenském i
polském školství jsou možnosti škol v tomto směru
zatím poměrně omezené, třebaže právě praktická
zkušenost studentů je nejvíce poptávána na trhu
práce a zvyšuje úspěšnost studentů při hledání
zaměstnání. Cílem projektu je, aby se studenti co
nejlépe naučili řešit problémy bezprostředně se
týkající studovaného oboru a získali zkušenosti,

které se jim mohou hodit při profesním uplatnění.
SEVER v Horním Maršově tento mezinárodní projekt koordinuje, partnerem mu je
polská občanská nezisková organizace Zielona Akcja a slovenské Občanské
sdružení SOSNA.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejich obsahem.
Více informací o expozici i celé filosofii ekologicky šetrného domu DOTEK najdete
na stránkách: http://sever.ekologickavychova.cz/projekty/story-line-approach/oprojektu-story-line-approach/
Kontakt: milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

