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Nadace Experientia spouští na podzim nový program
Bezva chemie na zatraktivnění výuky chemie
V září 2021 spustí Nadace Experientia nový program „Bezva chemie“ na zatraktivnění výuky chemie na základních a středních školách. Nadace Experientia věnuje do programu 200 000 Kč ročně, které rozdělí mezi
nejlepších 20 projektů ve dvou soutěžních kategoriích – základní a střední školy.
„O tom, zda se z mladé, nadané studentky nebo studenta stane v budoucnu vědkyně či vědec, rozhoduje
dost často už jejich učitel(ka) na základní či střední škole,“ vysvětlují motivaci pro vznik nového programu
„Bezva chemie“ zakladatelé Nadace manželé Dvořákovi. Grant „Bezva chemie“ je určený aktivním učitelům, kteří mají touhu ve svých studentech zapálit nadšení pro chemii a společně s námi věří v to, že cílená
a dlouhodobá podpora může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce,
třeba až k další Nobelově ceně,” dodávají Dvořákovi.
Učitelé chemie budou moct o grant „Bezva chemie“ poprvé žádat od 15. září do 15. října 2021 na webu
www.experientia.cz/bezva-chemie
„Předpokládáme, že učitelé využijí granty na studentské projekty či na nákup drobného přístrojového vybavení, laboratorního skla, chemického softwaru, učebních pomůcek nebo odborné literatury,“ doplnili svou
představu manželé Dvořákovi. Maximální výše nadačního příspěvku na jeden projekt je 10 000 Kč. Projekty
bude následně hodnotit nezávislá výběrová komise složená z odborníků v oblasti chemie, didaktiky a práce s talentovanou mládeží. Kritérii bude atraktivita projektů, míra zapojení studentů a očekávaný dopad
na zlepšení výuky. Vítězné projekty budou známy do 30. listopadu 2021.
Rozšíření nadační podpory na mladší chemické talenty je krokem, ke kterému se manželé Dvořákovi
rozhodli v lednu 2020 v souvislosti s oznámením, že do své nadace vloží na podporu vědy v příštích dvaceti
letech 200 milionů korun.
PhDr. Anna Batistová, Nadace Experientia,
bezvachemie@experientia.cz
Nadace Experientia podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Již 17 excelentních mladých chemiků dostalo díky nadační podpoře šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště. Díky druhému nadačnímu programu start-up grantů si mohli další dva mladí vědci založit po návratu ze zahraničí
vlastní výzkumnou skupinu v ČR: první funguje od roku 2019 na Přírodovědecké fakultě UK a druhá byla založena letos
na VŠCHT v Praze. Nadace Experientia dosud vyčlenila na podporu mladých vědkyň a vědců téměř 30 milionů korun.
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