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EDU360 je koncept skupiny UNIPETROL
zaměřený na komplexní podporu vzdělávání.

Každoročně investujeme do vzdělávacích
programů v České republice zhruba 20 milionů
korun. Začínáme již u těch nejmenších – naše
projekty realizujeme na základních a středních
školách a dále na vysokých školách
a univerzitách.

Kromě toho udělujeme ocenění nejlepším
studentům a pedagogům.
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Vzdělávání ve školách začíná u učitelů. A právě pedagogy
chceme co nejvíce podporovat. Naše konference 4EDU
nabízí učitelům workshopy vedené odborníky a další
významnou pomoc, např. možnost podělit se o příklady
z praxe. Praktické semináře pro pedagogy zajišťuje i naše
mobilní laboratoř EDUbus.

Teorie je samozřejmě důležitá, ale praktická stránka
vědy je určitě zajímavější. Proto poskytujeme školám
laboratorní vybavení v rámci tzv. Chemického Bazaru.
Jiný program, PC bazar, zajišťuje pro školy vybavení
repasovanými počítači, které dříve používali naši
zaměstnanci.

Dále financujeme letní a podzimní školu pro učitele
chemie.
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Chemie je naše vášeň, a proto se maximálně snažíme ji co
nejlépe zprostředkovat mládeži a ukázat, že i chemie
může být zábava. Mobilní chemická laboratoř
EDUbus nabízí sérii vzdělávacích programů a experimentů
určených pro děti a pedagogy.

Díky širokému zájmu jsme vytvořili další naučně-zábavný
program – Báječný den s chemií. V jeho rámci zveme
žáky ve věku 13-15 let, aby se společně s význačnými
vědci, např. MICHAELEM LONDESBOROUGHEM,
zúčastnili chemických prezentací. Program shlédlo již
3.300 dětí ze 70 škol.
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Chemická olympiáda představuje pro studenty jedinečnou
výzvu. Tuto akci finančně podporujeme, jelikož se jedná
o příležitost pro studenty, jak získat další poznatky
a vystoupit z komfortní zóny. Ve spolupráci s Vysokou
školou chemicko-technologickou (VŠCHT) v Praze
a výzkumným centrem UniCRE organizujeme také
studentskou vědeckou konferenci.
Jsme partnerem Střední odborné školy pro ochranu
a obnovu životního prostředí v Litvínově a Střední školy
Educhem v Meziboří. Zajišťujeme exkurze do našich
rafinérií a pořádáme přednášky. Pátky s vědou. To je série
měsíčních přednášek pro školy pořádaných ve spolupráci
s předními vědeckými kapacitami.
Nezahálíme ani o prázdninách, kdy financujeme letní školu
pro studenty. Neméně důležitá je pro nás i sportovní
výchova, a proto podporujeme hokejový klub HC Verva
Litvínov.
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Vážíme si kreativity mladých lidí a podporujeme účast žáků
a studentů na nejrůznějších inovativních vědeckých
projektech.

Jedním z nich je HORIZON GRAND PRIX, kde nejlepší
týmy z celého světa soutěží v závodech modelů aut na
vodíkový pohon. My v Unipetrolu věříme, že vodík je
palivo budoucnosti, a proto není žádným překvapením, že k
účasti v Horizon Grand Prix vyzýváme všechny české školy.
Šest nejlepších škol získá prostředky na návrh inovativního
modelu, který bude soutěžit s dalšími mezinárodními týmy.
Letos se náš český tým umístil na 10. příčce.
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Již před více než 17 lety jsme zahájili spolupráci
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.
V rámci této dlouholeté spolupráce jsme založili Univerzitní
centrum VŠCHT Praha – Unipetrol, které se nachází
přímo litvínovském závodu Unipetrol a kde se teoretické
studium snoubí s poznatky z reálné praxe. Jedná se
o jedinečný projekt v celém regionu.

Dále s podporou VŠCHT financujeme Hodinu moderní
chemie, kdy nejlepší vysokoškolští studenti vyučují chemii
na základních školách.
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Někteří studenti a pedagogové vykazují ve své práci
mimořádné výsledky. Velice si toho vážíme, a proto pro
ně máme připravený grantový program. Střední školy
mohou zažádat o finanční podporu pro nejlepší studenty
a učitele z celé České republiky.

V rámci grantového programu jsme zatím mezi studenty
a učitele rozdělili již více než šest milionů korun.

OCENĚNÍ PRO 
NEJLEPŠÍ 
STUDENTY 
A PEDAGOGY

Podpora výuky chemie 
a přírodních věd na 
základních školách

Dary 
pro střední školy

Podpora kreativity 
a inovací

Spolupráce 
s vysokými školami

Ocenění pro 
nejlepší studenty 
a pedagogy

Podpora 
pedagogů


