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Anotace:
Centrum pro stadium vysokého školství, v.v.i. je hlavním koordinátorem projektu pro Ústecký kraj,
spolupracuje přitom s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Asociací center
studentských aktivit.
Hlavním cílem je efektivní podpora studia technických a přírodovědných oborů v Ústeckém kraji. Cíle
a výstupy se soustředí na podporu zájmu hlavní cílové skupiny, kterou jsou uchazeči o uvedená studia.
Aktivity regionálního projektu budou působit přímo na hlavní cílovou skupinu, kterou jsou uchazeči o
uvedená studia, ale budou zaměřeny i na ostatní cílové skupiny, jejichž prostřednictvím bude hlavní
cílová skupina ovlivněna.
Na základě analýzy veřejných dokumentů UJEP (Dlouhodobý záměr a výroční zprávy) budou
vytipovány motivační aktivity, komunikace vědy a podpora výuky. Budou vytipováni externí odborníci
pro spolupráci s podnikatelskou sférou. Další kontakty budou hledány prostřednictvím kontaktů na
různé spolupracující podniky a instituce, prostřednictvím navázání kontaktů s absolventy UJEP, úřady
místních samospráv, navázání kontaktů s domy dětí a mládeže, s muzei, zoologickými zahradami apod.
Budou vybrány pro monitorovací aktivity základní a střední školy. Pro tyto účely bude vytvořena
databáze. Výsledkem bude zřízení kontaktní kanceláře v prostorách UJEP, kde vyškolení pracovníci
budou poskytovat informace zájemcům o studium technických a přírodovědných oborů.
Jedním z cílů projektu je vzdělávání učitelů zaměřené na zvyšování kompetencí, nejen učitelů
působících na žáky ZŠ a studenty SŠ a VŠ, ale také na výchovné poradce. Další část projektu se
soustředí na interakci mezi vzdělávacími institucemi všech stupňů a dalšími institucemi ovlivňujícími
zájem o studium technických a přírodovědných oborů.
Atraktivita technických a přírodovědných oborů bude prokazována v motivačních programech s
využitím významných odborníků z praxe, z řad zaměstnanců a osobností regionální samosprávy i
prostřednictvím uplatnění absolventů. V neposlední řadě bude využito i pestrého spektra motivací s
pomocí zájmových organizací a institucí regionu.
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