Mezinárodní konference ENERSOL EU 2017
Poslední aktivitou třináctého ročníku vzdělávacího programu ENERSOL se stala
mezinárodní konference projektu ENERSOL EU 2017a jiţ tradiční přehlídka soutěţních
ţákovských projektů v tématech obnovitelných zdrojů energie, sniţování energetické
náročnosti a sniţování emisí v dopravě na mezinárodní úrovni. V tomto roce byla
mezinárodní konference podpořena / stejně jako národní v Pelhřimově / SFŢP ČR na
základě rozhodnutí ministra ŢP č. 04554562 v rámci 9. Výzvy 2015 a Jihočeským krajem.
Uskutečnila se v Hluboké nad Vltavou ve dnech 20. – 21. dubna 2017 a měla vysokou
společenskou úroveň. Vţdyť osobní záštitu nad ní převzali Bohuslav Sobotka – premiér
vlády, Kateřina Valachová – ministryně školství, Richard Brabec - ministr ţivotního
prostředí aJana Vildumetzová - předsedkyně Asociace krajů.
Město Hluboká nad Vltavou a Střední odborná škola elektrotechnická – Centrum odborné
přípravy, Zvolenovská 537zvládli pořadatelstvíkonference ENERSOLEU na výbornou.
Hostitelé ze SOŠE - COP pod vedením jejího ředitele Jana Staňka si zaslouţí velkou
pochvalu, protoţe nejen dokonale zvládli organizaci konference, ale připravili v rámci
doprovodného programu pro ţáky i jejich pedagogy velice zajímavou a pestrou nabídku
akcí. Té vévodila zcela určitě exkurze do jaderné elektrárny Temelín a prohlídka státního
zámku Hluboká. Velkému zájmu se těšila i prohlídka Loveckého zámečku a místní ZOO.
Vlastní konference se konala v konferenčním sále SOŠE - COP za účasti dvou
stovek účastníků z 11 krajů ČRaze Slovinska, Slovenska, Polska, Německa a
Rakouska. Celkem 31 prezentujících ţáků nabídlo pestrou škálu různých pohledů na
úspory energií, vyuţití jejich obnovitelných zdrojů a aktivní postoje mladých lidí při
ochraně ţivotního prostředí a omezování emisí v dopravě. Většina příspěvků byla
zajímavá, poutavě přednesená a jejich předností byla i skutečnost, ţe v drtivé většině
projekty ţáků vycházely z prostředí reálné praxe.
Odborná porota i tentokrát neudělovala body za vystoupení kaţdého soutěţícího, ale
jen na závěr slovně ohodnotila úroveň přehlídky a vyzdvihla některé zajímavé projekty. Při
vyhlášení výsledků mezinárodní konference obdrţeli všichni soutěţící poháry a medailea
spolu s vybranými pedagogy i diplomy ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Konference ENERSOL EU 2017 měla výbornou úroveň a splnila svůj základní cíl, tj.
motivovat ţáky a učitele středních škol k jejich vzdělávání v oblasti OZE, energetických
úspor a omezování emisí ( zejména v dopravě ) prostřednictvím prosazování šetrných
technologií a nových materiálů k ochraně ţivotního prostředí. Pozitivní je i skutečnost, ţe
se dlouhodobě daří podporovat mezinárodní kontakty mezi mladými lidmi a orientovat
ţáky středních škol pro jejich profesní kariéru v průmyslu, stavebnictví a zemědělství.

