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Možná to znáte. Stojíte na startovní čáře a chystáte se vyběhnout závod. Stoupnete si do
startovního bloku a čekáte na výstřel. Jste plni očekávání a nervozity, protože nevíte,
jestli se Vám povede start, zda se Vám podaří závod doběhnout, nebo třeba jestli cestou
neupadnete. Důležité je se uvolnit a myslet pozitivně, aby až výstřel přijde, jste
s chladnou hlavou vyběhli Váš vítězný závod.
Podobně je na tom i projekt InduCCI, v rámci kterého jsme připravili tzv. pilotní aktivity a
chystáme se je odstartovat. Jsme trochu nervózní, protože se samozřejmě může stát, že
nastanou komplikace na cestě k cíli (COVID-19). Jsme ale pozitivní a těšíme se na realizaci
aktivit.
Jednou z aktivit je příprava návrhu tzv. co-workingového centra na Sokolovsku. Možná si
říkáte, co je to co-workingové centrum? Jsou to sdílené pracovní prostory, které umožňují
mezioborovou spolupráci kreativních oborů. V našem případě bude centrum napojeno na
dílny (např. kovářská, truhlářská, designová, 3D tisk), vzdělávací, výstavní a prodejní
prostory. Představte si, že jste truhlář, který chce vytvořit návrh originálních schodů,
které musí přesně padnout do stávajícího interiéru. Máte v počítači základní program,
který je schopen vytvořit klasický návrh, ale tyto schody jsou tak jedinečné, že Vám Vaše
technika nedovolí zpracovat kreativní návrh. Řešením může být právě mezioborová
spolupráce, kdy spojíte své síly s designerem, který pomůže zpracovat návrh a vytiskne jej
v 3D tiskárně, abyste mohli návrh přednést Vašemu klientovi. Při té příležitosti se můžete
naučit pracovat v novém programu a stát se tak více samostatným.
Nejsme sami, kdo usiluje o vytvoření prostoru podporujícího mezioborovou spolupráci.
Také v Karlových Varech by mělo v následujících letech vzniknout centrum pro podporu
spolupráce a kreativity (jedná se o iniciativu s názvem Inovační centrum – Design park).
Naše aktivity budou napojené na aktivity v Karlových Varech tak, aby docházelo k jejich co
nejmenšímu překryvu a zároveň, aby klienti jednotlivých center měli možnost využít služeb
obou poskytovatelů.
Druhá aktivita je zaměřena na podporu mezioborové spolupráce na středních školách. Díky
aktivitě budou studenti třech středních škol (ISŠTE Sokolov, SŠŽ Sokolov a SUPSKV – Střední
umělecko-průmyslová škola) vytvářet společnými silami výukovou pomůcku, kterou bude
možné využívat na jednotlivých školách i po skončení projektu. Budou spolupracovat obory
jako designer, aranžér, informační technologie a elektrotechnika. Studenti mohou
například pomocí série videí zpracovat probíranou látku tak, aby byla lépe
zapamatovatelná. Pokud totiž budou mít videa příběh a budou hraná, bude pro žáky
jednodušší pochopit, o čem daná látka pojednává. Výhodou je také, že studenti vytvářející
výukovou pomůcku musí látku nastudovat a tedy i pochopit.

Projekt InduCCI prozatím nebyl výrazně ovlivněn epidemií korona viru. V době nevětších
restrikcí probíhala příprava aktivit, ke které nebylo zapotřebí kontaktu více osob.
Projektoví partneři také zažili svoje první mezinárodní setkání online, které bylo
organizováno místo setkání v polském městě Bielsko Biala (v termínu od 6.7.2020 10.7.2020). Hlavním cílem online setkání bylo šířit povědomí o partnerských aktivitách a
prověření jejich připravenosti. Naštěstí i ostatní projektoví partneři pokračovali s přípravou
hlavních aktivit a projekt zatím nenabral výrazné zpoždění. Držte nám palce, ať se nám
podaří všechny aktivity realizovat bez větších komplikací.
Pokud byste měli zájem o účast v projektu či informace, neváhejte mě kontaktovat na
emailu rihova@sokolov-vychod.cz
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