
Junior univerzitamotivuje
mladé hasiče ke studiu

O
víkendu 6 – 8.
března se sešli
účastníci Junior
univerzity (JU)
z Pardubického

kraje v Jánských Koupelích.
Děti přijel pozdravit krajský
radní, zodpovědný za školství
Bohumil Bernášek a starosta
KSH Pardubického kraje Josef
Bidmon.
Cílem JU je v rámci zájmo-

vého a neformálního vzdělá-
vání žáků základních škol,
členů SH ČMS, rozvíjet doved-
nosti a vědomosti v přírod-
ních vědách, v oblasti požární
ochrany, první pomoci, tech-
nických a řemeslných sférách,
a to jak v teoretické výuce,
tak pomocí praktických uká-
zek a výcviku. „Motivovat děti
a mladé lidi k jakémukoliv
zájmovému vzdělávání je
v kontextu nastavení dnešní
společnosti velmi těžké. Díky
Junior univerzitě jsme vzbu-
dili chuť a zájem dětí poznávat
nové, zejména v technické

oblasti, záchranářství a cho-
vání při mimořádných udá-
lostech. Začali jsme vMorav-
skoslezském kraji a díky do-
tační podpořeMŠMT
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mů-
žeme tento vzdělávací pro-
gram rozvíjet a plošně rozši-
řovat do dalších krajů“, říká
Monika Němečková, náměst-
kyně starosty SH ČMS pro
úsekmládeže.
JU je projekt, kterýmá jed-

noletý cyklus výuky a je za-
měřen na konkrétní kraj,

tj. mladé členy SH ČMS ve vě-
ku 13 – 15 let. Probíhá na tá-
borové základně Jánské Kou-
pele a na projektu s SH ČMS
spolupracuje VŠB
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va a SPŠ
spolupracuje

SPŠ
spolupracuje

Hranice. Výukový
program JU se uskutečňuje
ve třech prodloužených ví-
kendech a jednom týdenním
kurzu.
Na Střední průmyslové

škole v Hranicích si studenti
během víkenduměli možnost
v dílnách vyzkoušet vyrobit

lžíci na obouvání obuvi, slepit
pár plastových trubek nebo
pracovat se soustruhem.
Hlavním přínosem tohoto
projektu je zvýšení motivace
o studium technicky zaměře-
ných oborů a v neposlední řa-
dě zvýšení motivace k budoucí
dobrovolné záchranářské
práci v jednotkách sborů
dobrovolných hasičů.
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