Rozvoj regionů pod taktovkou vzdělávání a inovací
se stal hlavním tématem konference
Dne 6. dubna 2017 se v aule Univerzity Pardubice uskutečnila konference s názvem Inovacemi a vzděláváním
k rozvoji regionů. Posluchači z řad pedagogů, zástupci veřejné správy a dalších subjektů si mohli během
dopoledne vyslechnout osm příspěvků, které se zaměřovaly na problematiku funkčního regionu dle principů
bioekonomiky, projekt pro posílení regionálního rozvoje a inovací (ERDI), Smart Cities, místní akční plány a
spolupráci vzdělávacích institucí s obcemi a regiony. Uspořádání konference bylo výsledkem spolupráce
Univerzity Pardubice, Institutu rozvoje evropských regionů a místních akčních skupin (MAS).
První dubnový čtvrtek se na akademické půdě Univerzity Pardubice sešla velmi pestrá plejáda
posluchačů mnoha profesí. Do sedadel auly zasedli pedagogové MŠ i ZŠ vedle akademických pracovníků VŠ,
studenti univerzity, představitelé obcí, zástupci úřadů, institucí a dalších subjektů z regionu, kteří jsou zároveň i
lokálními zaměstnavateli. Pro toto široké publikum byl sestaven pestrý program, jehož cílem bylo nastínění
problematiky významu a vývoje vzdělávání v rámci regionu. „Vzdělávání je celoživotní proces, který začíná v útlém
mládí a prakticky nikdy nekončí. Taktéž má nezpochybnitelný celospolečenský dopad na efektivní fungování
regionu a života v něm. Na konferenci byl položen základ dialogu o praktickém, nikoli teoretickém fungování
regionu, který se velmi rychle vyvíjí,“ okomentovala záměr uspořádat konferenci paní Kateřina Korejtková,
manažerka venkovských regionů společnosti VN KONZULT. „Vážíme si faktu, že na konferenci dorazila tak široká
škála přednášejících a účastníků z různých oborů, protože smyslem konference je nastartovat
celospolečenskou diskuzi o tom, kam a jakou formou směřovat vzdělávání tak, aby bylo pro region efektivní a mělo
potenciál přirozené tvorby nových pracovních míst.“
Hlavními pořadateli byly Univerzita Pardubice, Institut rozvoje evropských regionů (IRER) a MAS Železnohorský
region (MAS ŽR). V roli partnerů se do konference zapojily MAS Region Kunětické hory a MAS Pošumaví. Uskupení
těchto subjektů nebylo vůbec náhodné, neboť již více než rok IRER a MAS spolupracují na místním akčním plánu
rozvoje vzdělávání pro oblast Pardubicka, tzv. MAP ORP Pardubice. Partnerství mezi MAS a univerzitou je sice
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Pro účastníky konference byly připraveny celkem tři tematicky zaměřené bloky, které vytvářely ucelený
koncept a náhled na problematiku pojetí vzdělávání. Počáteční blok přednášek se zabýval Inovativními přístupy
v regionu. V úvodu se objevilo téma bioekonomiky jako funkčního principu rozvoje regionů. Na tuto otázku
navazovala prezentace mezinárodního projektu ERDI, v němž jsou jako partneři zapojeny Univerzita Pardubice a
MAS Železnohorský region. Vzhledem k tomu, že projekt je zaměřen na regionální rozvoj a inovace, je jeho
základem právě pojetí bioekonomiky jako hybatele rozvoje zapojených oblastí. Cyklus prezentací uzavíral
příspěvek Výzvy digitálního věku v rozvoji regionů, který nastiňoval moderní trendy a ukazoval cesty k tzv. Smart
Cities, tedy „chytrým městům“. V rámci prezentace byly posluchačům nastíněny vize možných přínosů
ztechnologizovaného světa, avšak byly naznačeny i možné nevýhody digitálního věku.
Druhý blok byl zasvěcen místním akčním plánům (MAP), které mohou fungovat jako nové formy spolupráce
škol a angažovaných subjektů, především obcí a regionů. Místní akční plán je aktivita zabývající se vývojem
vzdělávání v našem území. Kromě toho, že mapuje současný stav, se stává přínosným v tom, že nastoluje nové
formy komunikace a aktivizuje území, k čemuž přispívají výraznou měrou MAS, které slouží jako prostředník
v přenosu informací a zasazují se o aplikaci potřeb území do reálného života. Celkem zazněly tři příspěvky, každý
cíleně z jiného úhlu pohledu seznámil účastníky s účelem a vývojem místního akčního plánu, plánovanými
aktivitami a také s tím, jak se rozhodly danou problematiku uchopit realizační týmy v ORP Přelouč (MAS ŽR), ORP
Pardubice (IRER) a ORP Klatovy (MAS Pošumaví), neboť MAP je projekt zahrnující území celé ČR.
Místní akční plány nastiňují teoretické předpoklady toho, jakým směrem by se mělo vzdělávání ubírat během
příštích let. Avšak teorii je vždy třeba účelně překlenout do praxe a dobrých příkladů není nikdy dost. V rámci
třetího bloku byly tedy představeny dva příspěvky, které ukazovaly, jak je důležité se angažovat vlastním úsilím.
Prvním subjektem, který představoval své know-how, byla Technická akademie Erwina Junkera. Firma Erwin
Junker je významný regionální zaměstnavatel, který se potýká s nedostatkem odborníků pro svoji velmi
specializovanou strojní výrobu. Jako řešení bylo zvoleno založení vlastní akademie, kde jsou tito odborníci cíleně
vychováváni pro vlastní provoz. Tématem druhého příspěvku byla příkladná spolupráce školy, města a firem.
Předmětem prezentace bylo SOŠ a SOUT Třemošnice, které dlouhodobě spolupracuje s městem Třemošnice i
regionálními firmami, a seznámení s možnostmi a výsledky této symbiózy lidských a ekonomických zdrojů i
plánování a realizace společných aktivit.
ZÁVĚREM:
„Konference proběhla ve velmi přátelské atmosféře a můžeme ji otevřeně prohlásit za slibný další krok
rozvíjející se spolupráce v regionu. Dosavadní komunikace i první výsledky společného úsilí IRER, Univerzity
Pardubice a místních akčních skupin ukazují význam a sílu přenosu ověřených a prakticky využitelných informací
mezi jednotlivými subjekty, jejich převod do praxe a především smysl jejich šíření do území, kde nacházejí vhodné
reálné uplatnění,“ shrnul moderátor akce Jiří Kuban.

Kontakty:
MAS Železnohorský region, z.s., www.zeleznohorsky-region.cz

