Tisková zpráva

Soutěž „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“ –
2. ročník
Letošní rok probíhá již 2. ročník soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, soutěží se
v řešení technických a vědeckých projektů. Tuto soutěž vyhlašuje a financuje Pardubický kraj. Letošní ročník je pod
záštitou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a v gesci Mgr., Bc. Jany Smetanové, členky krajského
zastupitelstva. Soutěž podporuje rovněž členka Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči Ing.
Jana Pernicová.
Oba ročníky soutěže organizovala a organizuje společnost Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER), dceřiná
společnost Univerzity Pardubice a města Pardubice. V letošním roce zajistil IRER i kurzy pro soutěžící
v prezentačních dovednostech, kurzy prošlo 45 dětí, při kurzech byla odzkoušena prezentace 33 projektů.
Dalším příspěvkem ke zvýšení úrovně soutěže bylo i zajištění konzultantů pro maximální počet projektů. Na
jednotlivá témata projektů není často jednoduché konzultanty sehnat. Podařilo se to nakonec pro 42 projektů.
Pardubický kraj zajistil pro soutěžící v tomto ročníku výrobu jednotných posterů pro prezentace projektů. Výroba byla
financována ze sponzorského daru Skupiny ČEZ. To je další posun v kvalitě soutěže.
V letošním roce se do soutěže zapojila více i Univerzita Pardubice. Vyslala své zástupce nejen do hodnotitelských
komisí soutěže, ale 12 akademických pracovníků nabídlo svou pomoc při konzultacích 30 projektů během jejich
realizace. Celkem bylo 42 projektovým týmům nabídnuta možnost konzultovat své projekty během realizace.
2. ročník soutěže byl vyhlášen v květnu 2008 na hodnotící konferenci 1. ročníku. Vlastní práce byla zahájena v září
semináři pro učitele – lektory, kde dostali informace o harmonogramu a metodice soutěže, od září se děti registrovaly
do databáze soutěže se svými záměry na projekty. V prosinci, ti soutěžící, kteří zdárně dokončovali projekt, se
závazně přihlásili opět přes přihlášku na webových stránkách soutěže (www.fvtp.cz). Okrsková kola projektů
soutěžících ze základních škol proběhla - pro okres Pardubice 4.února v Základní škole Polabiny 3, pro okresy
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí 5. února. Do těchto kol se přihlásilo celkem 72
projektů, na kterých pracovalo 160 dětí. Soutěže se nakonec zúčastnilo celkem 62 projektů. Pro děti IRER zajišťoval
hodnotitelskou komisi, prostory, občerstvení, diplomy a ceny. Každý účastník soutěže si odnese také účastnický
diplom. IRER rovněž připravil sborníky přehledu projektů pro hodnotitele, ad. Na okrskovém kole v Pardubicích i
v Ústí nad Orlicí hodnotilo projekty vždy 15 hodnotitelů.
Na okrskových kolech bylo rozhodnuto, kdo se svými projekty postupuje do krajského kola (viz výsledková listina z okrskového kola v Pardubicích postupuje 22 projektů, z Ústí nad Orlicí 22 projektů.), které se bude konat 24. a 25.
března 2009 v Domě techniky v Pardubicích. Zde budou již i projekty soutěžících ze střeních škol z celého
Pardubického kraje. Nejlepší projekty soutěžících ze středních škol pak postoupí do národního kola soutěže AMAVET
v Praze a nejlepší soutěžící ze základních škol pojedou za odměnu, tak jako minulý rok, do Francie. I v krajských
kolech budou opět nutní hodnotitelé.
Vysoce motivační odměny chystá i Univerzita Pardubice v podobě stipendií a finančních odměn vítězům.
2. ročník soutěže bude ukončen jako minulý rok konferencí, která se bude v letošním roce konat na půdě Univerzity
Pardubice v květnu t.r.
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