Projektu na pot,.....

Maribor, 22.6. 2017

NADALJEVANJE PILOTNEGA PROJEKTA PONOVNE UVEDBE REDNE
TELESNE AKTIVNOSTI ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKOV FILOZOFSKE
FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU
2017/2018
S sklepom Senata Filozofske fakultete z dne, 22.6.2017,…. se pristopa k nadaljevanju
Pilotnega projekta,…!
Da spomnimo:
z uvedbo bolonjske prenove smo na univerzi v Mariboru izgubili dragocen reguliran
odnos študentov do predmeta športna vzgoja. Študentje so si v starih študijskih
programih namreč "morali izbrati" čas, športno dejavnost in izvajalca! Po letih izjemnega
obsega programa (vključenih cca.8.000 študentov) v sodobnem športnem objektu (UŠC
Leona Štuklja) in raznoliki ponudbi aktivnosti v naravi, smo praktično izgubili vse.
ŠTUDENTE in PROGRAM!!!
V dogovoru z vodstvom Univerze v Mariboru in sklepi njenega senata, smo oblikovali in
potrdili izbirni predmet ŠPORT (2005!!!). S tako oblikovanim predmetom (3 ECTS,) naj bi
tudi v prenovljenih študijskih programih zasledovali in dosegali visok standard telesne
aktivnosti študentov. Slednjega nam je zavidala večina evropskih univerz!
Prosta izbirnost študijskih vsebin v višini 10% ECTS na univerzi v Mariboru žal ni zaživela.
Razlogi za to so bili večplastni in njihovo reševanje presega stanje, za katerega je bila
značilna omejena, oz. dirigirana izbirnost znotraj posameznega študijskega programa /
oddelka?! Tudi v študijskem letu 2017/2018, si lahko študentje po sklepu Komisije za
študijske zadeve UM, izberete prosto izbirnost v višini 6 ECTS! Na prvi bolonjski stopnji,
se na Filozofski fakulteti v nabor skupnih izbirnih predmetov v zimskem in poletnem
semestru ponuja izbirni predmet ŠPORT IN HUMANISTIKA, ovrednoten s 3 ECTS.
S ponovno umestitvijo predmeta Športna vzgoja v 1. letnikih študija na prvi
bolonjski stopnji, bi se po vertikali v izobraževalnem sistemu v RS smiselno zaokrožila
strateška usmeritev v zvezi s financiranjem in strokovnim izvajanjem programov
vodene športne dejavnosti!
Obvezna izbira vsebine, časa in izvajalca športne dejavnosti, bi na fakulteti

predstavljala pomembno nadgradnjo dostopa in ciljev predmeta Športna vzgoja po OŠ
in SŠ. Kvalitetna in pestra ponudba programov predmeta Športna vzgoja, bi kot taka
predstavljala močno orodje za doseganje končnega cilja, ki ga predstavlja samostojna
participacija študentov pri izbiri športne dejavnosti višjih letnikov!

Cilj in odgovornost UM pri spodbujanju potrebne telesne aktivnost za študente in
zaposlene najde svojo dejansko in formalno upravičenost v:
–

predlogu Strateškega sveta TDOU, da vključi v sistem delovanja univerze telesno
aktivnost kot zdrav življenjski slog,

–

resoluciji Evropskega parlamenta o vlogi športa v izobraževanju z dne,
13.11.2007(2007/20086(INI),

–

in NPŠ RS 2014 - 2023, kjer se med ukrepi navaja ponovna uvedba športne
vzgoje kot obveznega predmeta v prvih letnikih študija vseh študijskih programov
(rok za izvedbo 2015 - 2016, nosilca dejavnosti MIZŠ visoko šolstvo, univerze ).

Predlog izvedbenega načrta:
1. Dokončno oblikovanje in priprava predloga pilotnega projekta (JUNIJ 2017).
2. Predstavitev projekta o športni dejavnosti med študenti prvih letnikov ( v času
uvajalnega tedna, v petek, 29.9. 2017).
3. Vsebinska priprava programa vadbe in URNIKA. ( SEPTEMBER 2017))
5. Pričetek izvedbe projekta ( 2.10.2017).
6. Zaključek pilotnega projekta in predstavitev rezultatov (JUNIJ 2018)

V pripravo, izvajanje in realizacijo pilotnega projekta bodo aktivno vključeni predstavniki
vodstva fakultete, ŠS, predstavniki posameznih študijskih programov in predavatelj
športa na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
Športni pozdrav,
Pred. Peter Sitar

