
Iščemo študente za delo na projektu: 

 

Skozi igro do zakladnice znanja (SIZZ)  - sklop B, 

 

ki ga je fakulteta pridobila na podlagi javnega razpisa:  

 

»Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« 

 

Skozi projekt bomo razvili igre po principu iger »lov za zakladom« in »soba pobega«, s pomočjo katerih se bo v osnovnih 

šolah na učencem inovativen in spodbuden način podajala učna snov. V sklopu projekta izdelani različni pripomočki, 

kakor didaktični, tako tudi estetske narave z namenom, da igro naredijo bolj pristno iz zanimivo. Načrti za pripomočke 

bodo primerni za izdelavo pripomočkov na laserskem rezalniku, kar bo omogočalo šolam, da si jih sami izdelajo. Po 

izdelavi koncepta igre in vseh potrebnih pripomočkov bomo igro preizkusili na učencih tako da se bomo z osnovnimi 

šolami dogovorili za gostovanje. 

V projektu sodelujeta OŠ Pohorskega Bataljona Prihova in CITILAB Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor 

  

Iščemo 8 študentov  iz naslednjih študijskih programov: 

• razredni pouk UNI, 1. stopnja 

• razredni pouk UNI, 2. stopnja 

• strojništvo VS,  

• fizika UNI, 1. stopnja 

• gradbeništvo VS,  

• arhitektura UNI, 1. stopnja (razvoj grafične podobe) 

• slovenski jezik in književnost UNI, 1. stopnja 

 

V kolikor ne dobimo dovolj prijav študentov iz zgoraj naštetih študijskih programov, na projekt lahko sprejmemo tudi 

študente iz kakšnega drugega študijskega programa, če menijo da lahko v projetku konstruktivno sodelujejo.  

 

Dolžnosti in pogoji za sodelovanje študentov na projektu: 

• Študenti morajo ves čas trajanja projekta biti vpisani na študij in imeti status študenta.  

• Študenti ne smejo biti zaposleni ali biti prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.  

• Pred začetkom projekta morajo opraviti tečaj varstva pri delu in pridobiti študentsko napotnico. 

• Študenti lahko sodelujejo le v enem projektu iz sklopa A in enem projektu sklopa B istega javnega razpisa. 

Sodelovanje na ŠIPK/PKP projektih iz prejšnjih let ni ovira za sodelovanje na letošnjih projektih 

 

Trajanje projekta in plačilo: Projekt traja od 1. 3. do 31. 5. (tri mesece). V tem času je predvideno, da študenti skupaj 

opravijo 516 ur dela, kar znese 64,5 ur na posameznega študenta. Vsakemu študentu bo omogočeno, da opravi in dobi 

plačanih 64 ur dela. Študenti po medsebojnem dogovoru in dogovoru z mentorjem lahko opravijo tudi manjše oziroma 

večje število ur tako da en študent prenese pravico do opravljanja določene kvote ur na drugega študenta. Urna postavka 

je 7.4 EUR/uro bruto oziroma 6.25 EUR/uro neto.  

 

Ostale pridobitve študentov za sodelovanje pri projektu:  

• brezplačen tečaj za samostojno uporabo 3D tiskalnika in laserskega rezalnika 

• spoznavanje potencialnih delodajalcev 

• mreženje s študenti iz drugih fakultet, sodelovanje v interdisciplinarnem timu in pridobivanje različnih 

kompetenc 

 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje na projektu, pošljite kratek CV na anita.prapotnik@um.si in v zadevi 

navedite ime projekta (TOP-Bi ali SIZZ) v katerem želite sodelovati. Prav tako, če imate kakršnakoli vprašanja, jih 

pošljite na zgoraj zapisani elektronski naslov. 

mailto:anita.prapotnik@um.si

