Regionální vzdělávací centrum programu ENERSOL
pro hlavní město Prahu
Aktuální informace k termínům vzdělávacího programu ENERSOL 2021 v následujících měsících:
1/

regionální konference ENERSOL 2021 v SŠ-COPTH dne 17.2.2021 se nekoná

2/

termín pro odevzdání žákovských projektů do SŠ-COPTH se posunul na 19.2.2021
/ tradičně 2x papírová podoba a 1x elektronicky /

3/ současně s tím odevzdejte seznam / jméno žáka, název projektu, jméno koordinátora,
kategorie / projektů, které byly podány do školního kola a nepostoupily do pražského kola.
4/ odborná porota bude zasedat v době jarních prázdnin a nejpozději 5. března 2021 vám
nahlásím jména žáků, kteří budou své práce prezentovat / celkem 14 /
5/ pražská konference se musí uskutečnit do 18. června 2021
Našim „zbožným“ přáním je, aby se uskutečnila živě, ve formátu, na který jsme z minulosti zvyklí.
Proto nestanovujeme žádný termín pro její konání, ale rozhodnutí o jejím termínu padne podle
okamžité epidemiologické situace a stupně rozvolnění.
Musíme dodržovat vyhlášená opatření, ale dbát i o minimalizaci rizika nakažení účastníků konference.
V krajním případě je ve hře i varianta videokonference, ale to je skutečně to poslední co chceme.
6/ Národní konferenci ENERSOL ČR 2021 v Praze připravujeme ve spolupráci se SOU gastronomie
Černý Most na 22. – 23. září 2021.
Žádáme všechny zúčastněné pražské střední školy, aby přemýšlely a navrhly aktivity, které jsou
schopny a ochotny pro účastníky národní konference připravit. Zejména pak pro doprovodný
program – návštěvy zajímavých a atraktivních míst v Praze, kde máte dobré vztahy a možnosti
dojednat VIP podmínky.
7/ Mezinárodní kolo ENERSOL EU 2021 se plánuje na říjen 2021, místo konání Plzeň.
Všem zúčastněným školám patří náš velký dík a uznání za účast v programu ENERSOL 2021 i za těchto
hektických podmínek. Jsme připraveni reagovat na Vaše dotazy, připomínky a náměty, jak letošní
vskutku netradiční ročník se ctí absolvovat a úspěšně dokončit.
Přejeme Vám do dalšího období hodně energie, optimismus a štěstí, aby vás nepotkal žádný covid.
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