
  

     

 

 

Tisková zpráva 

Školy zřizované Moravskoslezským krajem bezplatně navštěvovaly vzdělávací programy Světa 

techniky 

Ostrava, 15. 12. 2017 - Díky projektu Vzdělaný kraj aneb za vzděláním do Světa techniky mohli žáci 

středních škol z celého Moravskoslezského kraje bezplatně navštěvovat od března tohoto roku 

vzdělávací programy Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Tuto možnost od března do listopadu 

využily bezmála 3 tisíce žáků, kteří dohromady navštívili na 160 vzdělávacích lekcí. 

„Mezi priority kraje v oblasti školství patří také podpora technického a přírodovědného vzdělávání. 

Aktivity ve Světě techniky určené středoškolákům vhodně doplňují formální vzdělávání ve školách, a 

proto jsem rád, že školy a žáci této možnosti v hojném počtu využili, a věřím, že to povede ke zvýšení 

jejich zájmu o technická povolání“, řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství 

Stanislav Folwarczny s tím, že podobné aktivity hodlá kraj podporovat i v dalších letech. 

Pedagogové mohli vybírat z nabídky vzdělávacích programů Světa techniky, z nichž 24 bylo určeno 

studentům středních škol. „Největší oblibě se těšily programy Záhada jaderné elektrárny, Nenech 

mozek vydechnout, Tajemná substance, Chemická pitva vody, Finanční svoboda či lekce rolového hraní 

Odysea Holy“, uvedla vedoucí lektorského týmu Ivana Češková. Dodala, že zásadním rozdílem mezi 

vzděláváním v science centru a ve školách je nadstandardní vybavení laboratoří, odborných učeben a 

možnost vyzkoušet si probírané učivo v praxi. 

Kromě vzdělávacích programů měly všechny školy možnost absolvovat besedy s odborníky či 

přednášky týkající se čistoty ovzduší v Ostravě, nových technologií a materiálů a vyzkoušet si také tzv. 

metodu rolového hraní. Díky ní se žáci učí lépe komunikovat mezi sebou a využívat znalosti získané ve 

škole. „Na tvorbě a aplikaci vzdělávacích programů pracuje ve Světě techniky tým odborných lektorů. 

Ti navíc pravidelně konzultují náplň programů a využití didaktických pomůcek s odborníky z univerzit,“ 

upřesňuje ředitel Světa techniky Jakub Švrček. Školy tak mají během výuky k dispozici nejen vybavení 

učeben či laboratoří, ale také interaktivní expozice a kino s 3D technologií. 

 

Kontakt pro média:  

DOV - Pavlína Copková, pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz, tel: 607 031 050. 

MSK – Miroslava Chlebounková, miroslava.chlebounkova@msk.cz, tel: 595 622 353 
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