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Povabilo k sodelovanju študentov na projekt Študentski Inovativni projekti za
družbeno korist 2016 – 2018«
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika v okviru
javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« vabita
študente/študentke k sodelovanju na projektu.
Naslov projekta: TJN - GUPOMDIS »Tuji jezik nemščina – gradiva za učenje in poučevanje otrok in
mladostnikov z disleksijo«
Trajanje projekta: 4 meseci (največ 40 ur na mesec/8 ur dnevno)
Kratek opis projekta:
Učenje tujih jezikov je danes nujno za kakovostno življenje in delo v sodobni družbi. Starostna meja
učenja se pomika v zgodnje otroštvo in od šolskega leta 2016/2017 se vsi šoloobvezni otroci v Sloveniji
učijo tuji jezik od 2r naprej. Učijo se angleško ali nemško, število učencev, ki se uči nemščino v vzhodni
Sloveniji narašča, razpoložljivost in uporabnost gradiv za učenje nemščine pa ne dosega npr.
angleščine, zato se v nadaljevanju osredotočamo samo na tuji jezik – nemščino. Nemščina je vključena
v predmetnik, je ocenjena in obvezna za vse, tudi za otroke s posebnimi potrebami. Teh je veliko vrst,
v našem projektu se bomo osredotočili na otroke z disleksijo. Učenje za te otroke, praviloma
predstavlja poseben intelektualni izziv, bistveno večji energijski vložek kot pri otrocih brez tega
primanjkljaja, a ne nujno uspešni izid. Uveljavljeni sodobni pristopi poučevanja in metode ter obstoječa
gradiva ne zadoščajo. Potrebe po za dislektike ustreznih gradivih za učenje nemščine, po didaktičnih
napotkih za učitelje, ki se za poučevanje nemščine otrok z disleksijo niso usposabljali, je v vzhodni regiji
velika in aktualna. V okviru projekta želimo zapolniti to vrzel in analizirati poznavanje disleksije pri
učiteljih tujih jezikov in pripraviti didaktizirana gradiva za učenje nemščine za dislektike. Gradiva bodo
pripravljena tako, da bo jasna progresija v znanju in da bodo upoštevana specifična izhodišča tj.
veččutni vnos podatkov, vizualizacija, grafična primernost, ki morajo biti uresničena, za uspešno učenje
nemščine pri dislektikih. Gradiva pa bodo uporabna tudi za druge otroke in mladostnike posebnimi
potrebami. Povezali bomo teoretična znanja študentov različnih profilov in pedagoškega ter
strokovnega vodja ter v delovnih skupinah inovativno pristopili k reševanju problema, študenti bodo s
pripravo gradiv pridobivali praktične izkušnje, povezali znanja večih disciplin in pridobili pomembne
izkušnje in kompetence, ki so ključne za prehod na področje dela.
K sodelovanju vabimo:
- 4 študente/študentke študijskega programa » Nemščina kot tuji jezik, MAG«,
- 2 študenta/študentki študijskega programa »Medkulturna germanistika, MAG«,
- 2 študenta/študentki študijskega programa »Pedagogika, MAG«,
- 1 študenta/študentko študijskega programa »Medijske komunikacije, UNI« ter
- 1 študenta/študentko študijskega programa »Informatika in tehnologije komuniciranja, MAG«.
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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 – TJN - GUPOMDIS« 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 24. 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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