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Povabilo k sodelovanju študentov na projekt Študentski Inovativni projekti za
družbeno korist 2016 – 2018«
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Zveza prijateljev mladine Maribor v okviru javnega razpisa
»Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« vabijo študente/študentke za
sodelovanje na projektu.
Naslov projekta: SKRITO »Iz skrinje preteklosti za doto prihodnosti – kulturna dediščina kot most
medgeneracijskega sožitja«
Trajanje projekta: 4 meseci (največ 40 ur na mesec/8 ur dnevno)
Kratek opis projekta:
Projekt SKRITO z interakcijo študentov, mladostnikov in starostnikov ustvarja medgeneracijski dialog
ob petih izbranih temah: družina, cvetje, živali, prehrana in osebna imena. Z vsebinskega vidika se
ponujajo široke možnosti interdisciplinarnega pristopa k vsakemu od sklopov tako z jezikovnega,
zgodovinskega kot sociološkega vidika, saj gre za ključna področja kulturne dediščine. Izbrane teme
bodo študentje najprej raziskali s perspektive svojega študijskega področja in bistvene značilnosti
skupno oblikovali v temeljne iztočnice za delo z otroki na (likovnih, glasbenih, literarnih) ustvarjalnih
delavnicah v ZPM pod vodstvom strokovnega sodelavca. Sinergijo rezultatov bodo oblikovali kot
skupno prezentacijo z uporabo IKT-tehnologije in jo predstavili na več različnih lokacijah domov za
starejše kot izhodišče za medgenaracijski pogovor na izbrano temo. Namen projekta je ob skupnih
temah povezati koncept vseživljenskega učenja starejših in prožnih oblik učenja mladih v skupni
interakciji, študentom pa dati praktično izkušnjo za inovativno strokovno delo v lokalnem okolju. S tem
se starejši usposabljajo za razumevanje mlajših generacij in za komuniciranje z njimi ter nanje
prenašajo svoje izkušnje in znanja. Hkrati pa projekt prispeva k usposabljanju mlajših za spoznavanje s
starostjo in k ustvarjanju medgeneracijskega sožitja. Cilji projekta so: (1) ob posamezni temi študente
usposobiti za ustvarjalno, kreativno ter interdisciplinarno povezovanje; (2) pridobivati praktične
izkušnje pri delu z različnimi ciljnimi skupinami in širiti predmetno specifične kompetence; (3) s
povezovanjem starostno različnih ciljnih skupin prispevati k medgenaracijski senzibilizaciji; (4) s
projektno aktivnostjo ustvarjati medgenaracijsko družabništvo z namenom vzpostavljanja toplih
medčloveških odnosov; (5) ustvariti priložnost, da partner s projektom prepoznava tak model dela kot
potencial za trajnostno in družbeno koristno sodelovanje z visokošolskim zavodom tudi v prihodnje.
K sodelovanju vabimo:
- 2 študenta/študentki študijskega programa » Slovenski jezik in književnost, pedagoški, MAG«,
- 2 študenta/študentki študijskega programa »Slovenski jezik in književnost, UNI«,
- 2 študenta/študentki študijskega programa »Vzgojitelj predšolskih otrok, VS«,
- 1 študenta/študentko študijskega programa »Zgodovina, pedagoški, MAG«,
- 1 študenta/študentko študijskega programa »Zgodovina, UNI«,
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- 1 študenta/študentko študijskega programa »Sociologija, UNI« ter
- 1 študenta/študentko študijskega programa »Pedagogika, UNI«.
Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme
biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci
brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.
Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov
glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi.
Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt ŠIPK 2017 – SKRITO« ter z navedbo kontaktnih podatkov
(ime in priimek, telefonska številka), letnik in študijski program ter kratek priložen CV pošljite na
naslov alenka.marusic@um.si do vključno 22. 5. 2017.
Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki (02) 22 93 782 ali preko
elektronskega naslova alenka.marusic@um.si.
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