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Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.1 Počáteční vzdělávání
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělání
CZ.1.07/1.1.11/01.0017
MERKUR – zlepšování podmínek pro výuku technických
oborů
Integrovaná střední škola technická a ekonomická
Sokolov
6 692 066, - Kč
01.01.2009 – 30.04.2011

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vhodně zvolenými nástroji zvýšit motivaci žáků
základních škol Sokolovského regionu ke vzdělávání se
v technických oborech a předložit žákům 8. a 9. tříd ZŠ, co nejvíce
informací o technických oborech. Snahou bude přivést žáky do
dílen technických škol tak, aby si mohli ověřit svou manuální
zručnost a vyzkoušeli si, jestli je manuální činnosti naplňují.
Projektové aktivity budou směřovat do provozů strojírenských
podniků regionu, kde se žáci seznámí s jednotlivými odbornými
technickými činnostmi.
Záměrem projektových aktivit je ovlivnit postoj žáků ZŠ i jejich
rodičů k technickým profesím, které jsou pro rozvoj regionu klíčové.
Pozměnit jejich povědomí o technických oborech jako o
společensky podřadných a nehodnotných. Seznámit je s podstatou
řemesel a technických činností formou přijatelných řešení a nabídek
pro žáky i rodiče. Jde nám zejména o to, aby do prvních ročníků
přicházeli žáci, kteří ví, co je čeká ve škole i v zaměstnání.
Zkušenost v současné době hovoří o žácích nepoučených,
v mnoha případech neznalých.
Projekt si klade za své spolupracovat s výchovnými poradci
základních škol a respektovat jejich zkušenost při práci s mládeží,
stejně tak i respektovat potřeby zaměstnavatelů a připravovat ve
spolupráci se středními školami kvalifikovanou pracovní sílu.
Klíčovými aktivitami projektu je přímá práce se žáky 8. a 9. tříd ZŠ
v několika rovinách, vytvoření elektronické prezentace 16-ti
technických oborů a zvyšování motivace ke vzdělání již stávajících
žáků technických oborů ISŠTE Sokolov, jejichž motivace je nízká a
hrozí jejich vyřazení z oboru.
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