
„ ROZVÍJÍ SE NÁŠ KRAJ UDRŽITELNĚ ? “
Vyhodnocení  ANKETY k UR v roce 2005
mezi studenty středních škol a středních odborných učilišť Libereckého kraje

ÚVOD
Anketa na téma „ ROZVÍJÍ SE NÁŠ KRAJ UDRŽITELNĚ?“ byla pokračováním  ankety z roku 2004 s názvem „JAK ROZUMÍM POJMU UDRŽITELNÝ ROZVOJ“. Loňský ročník byl zaměřen na průzkum znalostí žáků základních škol Libereckého kraje o problematice udržitelného rozvoje. Vítězné slogany „SPRÁVNÁ DRÁHA – ROVNOVÁHA“ (Anety Šípové z Frýdlantu) a „PŘÍTOMNOST  TVOŘÍ  BUDOUCNOST“ (Marie Patrnouškové z Jablonce n.N.) potvrdily dobré povědomí školáků našeho kraje o tom, co se pod pojmem udržitelného rozvoje skrývá. 

Druhý ročník této osvětové ankety byl odborem hospodářského a regionálního rozvoje, ve spolupráci s odborem školství, Krajského úřadu Libereckého kraje, zaměřen již konkrétněji a to na odhalování dobrých i negativních příkladů aktivit vyskytujících se v Libereckém kraji, pomáhajících zavádět zásady udržitelného rozvoje do praxe v kraji. Tento námět ankety vyžaduje hlubší znalosti jak o principech udržitelného rozvoje, tak o činnostech vyskytujících v okolí každého z nás. Proto byl druhý ročník připraven pro starší ročníky mladé generace Libereckého kraje, tj. pro studenty středních škol a středních odborných učilišť .  

Cílem ankety bylo provést osvětu k udržitelnému rozvoji nejen mezi studenty, ale i mezi učiteli, rodiči, firmami, obnovit nebo nově poskytnout základní informace, vyvolat zájem o témata ve všech souvislostech a vytvořit základ pro práci s těmito tématy nad konkrétními  praktickými případy z nejbližšího okolí. V neposlední řadě bylo cílem otestovat působení nově vytvořeného, dle odborníků z řad grafiků, opravdu kvalitního loga udržitelného rozvoje. 
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Rozvoj společnosti = rozvoj vzdělanosti, zaměstnanosti, zdravotní péče a prevence, kultura, sport, atd.

Rozvoj ekonomiky = rozvoj výrobních oborů, obchodu,
bankovnictví atd.

Životní prostředí = ochrana přírody, šetrné hospodaření a využívání
obnovitelných zdrojů atd.

                                                                                                                  Správa věcí veřejných = zásahy komunální 
                                                                                                                  samosprávy, státních orgánů, politiků, občanské aktivity 
                                                                                                                  atd.

PRŮBĚH ANKETY
Společným dopisem vedoucích odboru hospodářského a regionálního rozvoje a odboru školství KÚLK, byla v listopadu 2005 vyzvána všechna vedení 52 středních škol a odborných učilišť provozovaných v Libereckém kraji, k zapojení studentů do uvedené ankety. Součástí průvodního informačního dopisu byl i vzor anketního formuláře a kontakt na nově zřízené  internetové stránky www.u-rozvoj.cz. Zde byl anketní formulář vyvěšen pro možnost odesílání odpovědí elektronickou poštou, s cílem podpořit zvyšování dovedností studentů v práci s internetem. V současné době tyto stránky nabízí údaje převážně k průběhu ankety. Jsou však připraveny nést i celou škálu informací nejen o rozvoji všech tří základních pilířů udržitelného rozvoje, tj. o rozvoji ekonomiky, o sociálním rozvoji, o rozvoji  životního prostředí, ale i o managerských aktivitách samospráv, které by měly na svém území pomáhat k jejich dlouhodobé vyváženosti. Tzn. je zde vymezen prostor i pro informace o krocích správy věcí veřejných podporujících udržitelný rozvoj Libereckého kraje. 

Anketa byla dobrovolnou aktivitou nejen školy, ale i každého studenta. Školám byla ponechána i volba míry spolupráce pedagogů se studenty při zamyšlení se nad anketními tématy, volba míry pomoci pedagogů při kontaktování podnikatelských subjektů pro zodpovězení třetí části ankety či volba míry a hloubky vzájemné diskuse studentů při zpracování odpovědí a zjištěných příkladů. Míra angažovanosti pedagogů škol se stala kriteriem pro vyhodnocení nejúspěšnější školy.    

Za účelem motivace studentů, aktivně se zapojit do ankety, byla celá tato aktivita  připravena a vedena i jako soutěž. Dopisem člena Rady Libereckého kraje RNDr. Víta Příkaského, pověřeného vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, bylo rozesláno cca 90ti podnikatelským, obchodním a bankovním organizacím Libereckého kraje oslovení k pomoci při sponzorování cen pro vítěze soutěže. Na tomto místě se přísluší poděkovat těmto sponzorům: VZP a.s. pobočka Liberec, ČSOB a.s. pobočka Liberec, Česká pojišťovna a.s. pobočka Liberec, KB a.s. pobočka Liberec, Tarmac CZ a.s. Liberec, Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Česká Lípa, Jablonex Group a.s. Jablonec n.N., Cutisin s.r.o. Jilemnice, SčVK Teplice, Linde Technoplyn a.s. Praha, Valbek s.r.o. Liberec, Cadence Innovation k.s. Liberec, Nadace Škola hrou + Centrum Babylon Liberec.

Odpovědi studentů byly soustředěny a pro účely hodnocení v odborné porotě roztříděny Agenturou JV5P marketink s.r.o., která byla KÚLK pověřena organizační přípravou ankety, soutěže i slavnostního odpoledne spojeného  s vyhlášením vítězů a předáním cen. Odborná 9ti členná porota sestavená z řad zástupců sponzorů a odborníků udržitelného rozvoje, ve složení RNDr. V.Příkaský, člen Rady Libereckého kraje, RNDr. R.Gamba – OŠMTS KÚLK, Mgr. P.Koutecká – OŠMTS KÚLK, RNDr. J.Vargová – OHRR KÚLK, Ing. Linhart – Praktik s.r.o. Jablonec n.N., Ing. J.Floriánová – Jablonex Group Jablonec n. N., Ing. Z.Bulířová – ČSOB Liberec, Ing. V.Hermann – Tarmac CZ a.s. Liberec, Ing. J.Bernard – Centrum Babylon, se sešla k vyhodnocení došlých příspěvků na Krajském úřadě Libereckého kraje dne 18. ledna 2006. 

Členové poroty se shodli na následujícím hodnocení průběhu ankety i přidělení došlých cen v kategoriích: 
 nejlepším příspěvkům z řad jednotlivých studentů
 nejlepším školám dle jejich aktivní práce se studenty. 

VYHODNOCENÍ 
Ankety se zúčastnilo celkem 281 studentů ze 17 středních škol a učilišť celého kraje (SPŠT Liberec, SOŠ a SOU Česká Lípa, SZŠ Liberec, SUPŠ Turnov, Gymnázium Česká Lípa, ISŠ Truhlářská Liberec, SPŠ Česká Lípa, VOŠMO Jablonec, SPŠS Jablonec, OU lesnické Hejnice, Euroškola Česká Lípa, ISŠ Turnov, SOS, SOU OU, Lomnice nad Popelkou,  Gymnázium a sport.gymn. Jilemnice, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SŠT Jablonec nad Nisou, ISŠ Liberec). Z celkového počtu padesáti oslovených škol to zdánlivě není mnoho. Avšak vzhledem k tomu, že nejen účast v anketě byla nepovinná, ale také že se jedná o nově začínající a složité téma, je tento počet zúčastněných škol, studentů, ale i sponzorů, velice pozitivním zjištěním, říká RNDr. Vít Příkaský.

Úroveň reakcí na anketu se výrazně lišila podle toho, jak bylo se studenty pracováno. Ukázalo se, že v mnoha případech studenti, podobně jako mnozí pedagogové, chápou udržitelný rozvoj jednostranně, tzn. především ve vazbě k ochraně životního prostředí. Do kategorie nejlepších prací proto byly zařazeny ty příspěvky, v nichž se autor zmiňoval o činnostech dotýkajících  se, tvořících či ovlivňujících všechny tři základní pilíře udržitelného rozvoje.  Pouze ojediněle se objevovalo pochopení této problematiky jako potřebné rovnováhy tří pilířů  (ekonomika+společnost+prostředí), nejvíce však s důrazem na zajištění pracovních příležitostí.

VÝSLEDKY

 Nejlepší školy dle jejich aktivní práce se studenty 

Střední průmyslová škola textilní Liberec	
Z příspěvků je zřejmé, že se anketě ve škole pedagogové i studenti věnovali nejen z hlediska obecně odborného, ale i z hlediska zapojení firem. V příspěvcích se objevuje nejvíce vyjádření firem.
Škole byla udělena finanční odměna ve výši 5 tis. Kč
(darovací smlouva s Tarmacem CZ a.s)

Gymnasium Česká Lípa
Škole byla udělena finanční odměna ve výši 3 tis. Kč
(darovací smlouva s Bombardierem Transportation a.s)

	+    Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Liberec 	
Škole byla udělena finanční odměna ve výši 3 tis. Kč
(darovací smlouva s Valbekem s.r.o.)


Sodborná škola, Střední odborné učiliště, Učiliště Česká Lípa	
Škole byla udělena finanční odměna ve výši 2 tis. Kč
(darovací smlouva s Bombardierem Transportation a.s)

      +   Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov
Škole byla udělena finanční odměna ve výši 3 tis. Kč
(darovací smlouva s Valbekem s.r.o.)

Zvláštní cena za pochopení problematiky a práci se studenty byla udělena Integrované střední škole Semily	- věcné ceny.


 Nejlepší příspěvky studentů

blok nejlepších prací:	

Palounek Jiří         	(18) 		ISŠ Vysoké nad Jizerou
Kobosilová Jana   	(22)		SPŠT Liberec 
Nedvěd Václav	            (18)		SOŠ a SOU Česká Lípa


blok velmi dobrých prací

Spatzierová Šárka	           (18) 		SPŠT Liberec
Bláha Ondřej	           (19)		ISŠ Vysoké nad Jizerou
Křižan Luboš	           (16)		Gymnázium Česká Lípa
Svárovská Zuzana           (16)		VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou
Skalská Petra	           (19)		ISŠ Vysoké nad Jizerou


blok dobrých prací

Šolcová Lenka	          (17)		ISŠ Vysoké nad Jizerou
Frydrych Tomáš	          (19)		SUPŠ Turnov
Horáková Pavlína           (17)		SPŠT Liberec
Hochmalová Kateřina     (18)		SOŠ, SOU, OU a PrŠ Lomnice nad Popelkou
Kotyk Matyáš	           (16)		SUPŠ Turnov
Smutná Michaela	           (17)		SOŠ, SOU, Česká Lípa
Šťastný Marek	           (15)		ISŠ stav. Liberec
Vondráčková Pavla         (15)		SUPŠ Turnov
Černý Petr		           (15)		SPŠ strojní Jablonec


ZÁVĚR

Za účelem předání finančních odměn školám a věcných cen studentům, bylo dne 26. ledna 2006 v konferenčním salonku Byznys centra areálu Babylon v Liberci, uspořádáno za účasti zástupců Libereckého kraje, členů poroty a sponzorů, slavnostní odpoledne s vyhlášením autorů nejlepších příspěvků a nejaktivněji se zapojených škol. Na toto vyhlášení byli zváni nejen výše uvedení vyhodnocení, ale také jejich spolužáci, pedagogové, kamarádi a rodiče. Fotogalerie z tohoto odpoledne a TV záznam jsou uveřejněny na www.u-rozvoj.cz a www.bonustv.cz.    


Uspořádání ankety mělo celou řadu přínosů, mezi nimiž za nejdůležitější lze označit:
	osvěta v dosud ne příliš známém oboru  podnět k novému vzdělávání či sebevzdělávání  

práce s internetem – předávání informací rychlou cestou  posílení informační společnosti                
vědomí, že názor budou číst i odborníci a zodpovědní politici  nutnost formulovat přesně vlastní názor
požadavek zamyslet se nad aktivitami ve svém okolí  příspěvek k odbourávání lhostejnosti  
možnost svobodně vyjádřit svůj názor na konkrétní nedostatky  posílení demokratičnosti 
možnost diskuse nad konkrétními problémy  posílení tolerance ke sdílení názoru druhého 
uvědomění si občanské společnosti  posílení zapojení občanů do rozhodovacích procesů. 



V Liberci 26.1. 2006  za porotu a organizátora OHRR KÚLK RNDr. J.Vargová 

