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JAVNI RAZPIS ,PROJEKINO DEtO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORIEM - STUDENTSKI

tNovATlvNt pRoJEKTt zA DRUZBENo KoRtsr 2016-2018(

KoNaNo PoRoetro o DoSEZENIH crurH

1. Stevilka pogodbe: Pogodba o sofinansiran.iu izvajanja projektov 5t. 11083-13/2017 ,)Projektno delo z

negospodarskim in neprofitnim sektorjem - studentski lnovativni projekti za druibeno korist 2016 -
2018( v okviru Operativnega programa za izvajan.ie Evropske kohezijske politike v obdobju 20L4 - 2020

2. Podatki o proiektu

2.1 Osnovni podatki
Naziv proiekta:Kdo je raziskovalec/raziskovalka?

Akronim; KORA

lzvaialec/nosilec oroiekta: Fakulteta za tehnol ogijo polimerov, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

Traianie proiekta: 1.3.2018 do 30.6.2018

Partner 1: Druitvo Koroska akademija znanosti in umetnosti - KAZU, Ozare 19,2380 Slovenj Gradec

Strokovni sodelavec 1: dr- Silva Roncelli Vaupot
Pedagoski mentor/ii: izr.prof.dr. lrena Pulko in pred.mag. Janja Hirtl
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Prilota 6: KONaNO POROtTTO O DOSE2IrrrrX CrUrn

JAVNI RAZPIS

),PROJCKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SCXTOruETU - STUOENTSKI INOVATIVNI PROJ€KTI

ZA DRUZBENO KORIST 2016-2018(

v okviru

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdob.iu 2Ol4-202O kot neposredna
potrditev operacije "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektor.lem v lokalnem in regionalnem
okolju - Studentski inovativni projekti za druibeno korist"; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in

vseiivljenjsko utenje za bolj5o zaposljivost; prednostne naloibe 10.1 lzboljianje enakega dostopa do
vseiivl.,enjskega uienja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priloinostnih oblikah uienja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proinih oblik uaen.ia, tudi s poklicnim
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifiinega cilja 3:Spodbu.ianje proinih oblik uaenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za iolajoao se mladino na vseh ravneh izobraievalnega sistema.

Stevilka pogodbe: ,,tq83-,,3l 2017

r. PODATKI O PROJEKTU

Naziv proiekta Kdo je raziskovalec/raziskovalka?

Akronim proiekta

lzvaialec/nosilec projekta Fakulteta za tehnologijo polimerov

Trajanle proiekta od:1.3.2018 do:30.5.2018

Partner 1

(negospodarska oz. neprofitna
orSanizacija)

Druitvo Koro5ka akademija znanosti in umetnosti - KAZU

Strokovni sodelavec I
lme in priimek:dr. Silva RoncelliVaupot
Funkcija: Sodelovanj s studenti, usmerjanje, vodenje, doseganje ciljev
proiekta

Partner 2
(organizacila iz Sospodarskega ali

druibenega podroiia)

Strokovni sodelavec 2 lme in priimek:/
Funkcija:

PedagoBki mentor/ii

lme in priimek: izr.prof.dr. lrena Pulko
Zavod/tlanica: Fakulteta za tehnologijo polimerov

lme in priimek: pred.mag. Janja Hirtl
Zavod/elanica:Fakulteta za tehnologijo polimerov

lme in priimek:/
zavod/ilanica:

2

1.1 Osnovni podatki
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lme in priimek
Studenta

zavod/alanica, kjer
je 5tudent vpisan

Naziv 5tudijskega
programa

Bolonjska
stoPnja
itudija

Klasius - P

Vkljueeni odldo

od do

Ziva Moailnik
Fakulteta za

tehnologiio
polimerov

Tehnologiia
polimerov 1

5- Tehnika,
proizvodne

tehnologije in
gradbeniStvo

1.3.2018 30.6.2018

Zala Nabernik
Fakulteta za

tehnologijo
polimerov

Tehnologija
polimerov 1

5- Tehnika,
proizvodne

tehnologije in
gradbeni5tvo

1.3.2018

Jaka Vaupot
Fakulteta za

tehnologijo
polimerov

Tehnologija
polimerov 1

5- Tehnika,
proizvodne

tehnologije in
gradbeni5tvo

1.3.2018 30.6.2018

Tja5a DolinSek

Fakulteta za

tehnologijo
polimerov

Tehnologiia
polimerov 1

5- Tehnika,
proizvodne

tehnologije in
gradbeniStvo

1.3.2018

Nika Sonjak
Fakulteta za

tehnologijo
polimerov

Tehnologija
polimerov

1

5- Tehnika,
proizvodne

tehnologije in
gradbeni5tvo

1.3.2018 30.6.2018

Jan Kupljen Anglistika 1
2 - Umetnost

in humanistika
30.6.2018

Vid Lebia

Akademija za likovno
umetnost in

oblikovanje, UNI U

lndustrijsko
oblikovanje

2 - Umetnost
in humanistika 1.3.2018 30,6.2018

Blai Kuhelnik
Fakulteta za

elektrotehniko, UNI

U

Aplikativna
elektrotehnika

1

5 - Tehnika,
proizvodne

tehnologi.ie in
gradbeniStvo

1.3.2018 30.6.2018

Jelka lutersek
Pedagoika fakulteta,

UNI MB
Razredni pouk 1

7-
lzobraievalne

vede in

izobraievanle
uaiteljev

1.3.2018 30.6.2018

Ana Marija
Hirtl

Fakulteta za

naravoslovje in
matematika, UNI MB

Biologija 7

4-
Naravoslovje,
matematika in

rafunalniStvo

1.3.2018 30.6.2018

1.2 Seznam sodeluioiih $tudentov
(Navedete vse itudente, ki so sodelovali na projektu in so uveliavljali stroske. V kolikor je v dasu trajan.ia
projekta pri5lo do zamenjave itudenta, poleg imena in priimka 5tudenta, navedite oba).

1.3 V katero podrotie na prvi klasifikaciiski ravni KLASIUS-P se uvrsEa proiekt glede na vsebinsko zasnovo
proiekta (neustrezno podroaje izbriSite):

O - Sploine izobraievalne aktivnosti/izidi
1- lzobraievalne vede in izobraievanje utiteljev
2 - Umetnost in humanistika
3 - Druibene, poslovne, upravne in pravne vede
4 - Naravoslovje, matematika in raaunalniStvo
5 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeniStvo

3

I

30.6.2018

I

30.6.2018

Filozofska fakulteta, 
I

UNI U I

1.3.2018

1



2. Povzetek proiekta:

S projektom smo ieleli popularizirati poklic raziskovalca/raziskovalke na podrodju naravoslov.,a in tehnike, ter ga

pribliiati sirii iavnosti, zlasti mladim. V Koroiki regiji je, v nasprotju z mestnimi in univerzitetnimi srediiai, namrea

zelo malo aktivnosti, ki bi bile posveiene promociji poklica raziskovalca ter pomenu tega poklica za 5ir5o druibo. Zelo

ome.iena pa je tudi ponudba Solskih, obiolskih in poiitniikih aktivnosti, ki bi motivirale mlade za omenjen poklic ter
jih spodbujale h krepitvi :e omenjenih kompetenc, ki so potrebne za uspesno delo v globalnem svetu, ki se nenehno
spreminja. V okviru projekta so Studentje s pomoijo mentor.iev iz FTPO in Druitva KAZU zbrali dobre prakse, gradiva

in razlitne poskuse s katerimi bi se mladim pribliiala raziskovalna dejavnost in poklic raziskovalca na naravoslovno-
tehniskih podroarih. Na podlagi teh izsledkov so nato koncipirali aktivnosti za razliine ciline skupine v Koroiki regiji in
jih tudi pilotno izvedli. Ob koncu projekta so na podlagi izsledkov in izkuSenj pripravili broiuro KO BOM VELIK/A BOM

RAZISKOVALEC/RAZISKOVALKA?, ki vkljuiuje zanimive poskuse za predSolske in 5olske otroke. Vse sestavine, ki so
potrebne za izvedbo poskusov, so dostopne v veaini trgovin v Sloveniji. Vsi materiali za poskuse so finanano
dosegliivi. Poskusi so primerni in varni za izvedbo v domaiem okol.iu. Broiura je dosegljiva na spletni strani FTPO.

Oblikovani so bili tudi plakati s QR kodo, ki smo jih poslali vsem 5olam, vrtcem in drugim zavodom, ki izvajajo

dejavnosti za mlade v Koroiki regiji ter promovirali preko socialnih omreiji. Poleg tega so itudentje pripravili tudi
razliine scenarije za izvedbo posameznih poskusov (za razliine starostne skupine), ki jih bo lahko Fakulteta za

tehnologijo polimerov tudi v prihodnje uporabila in jih ponudila mladim v aasu iolskih poiitnic in na razlienih

dogodkih. Zbrali so tudi razliine video vsebine, ki so jih ieleli sinhronizirati v slovenski jezik. Zal smo dobili le en
pozitiven odgovor in tako smo sinhronizirali eno video vsebino.

Vzporedno so 5tudenti, pod mentorstvom predsednice Druitva KAZU izvedli tudi 3 intervjuje, s pomoajo katerih so se

alani pro.iektne skupine seznanili s konkretnim delom raziskovalca/raziskovalke. Ob koncu pro.iekta pa so na podlagi

izsledkov analiz, pilotnih izvedb in intervjurev organizirali in izvedli okroglo mizo. Glavni cilj okrogle mize je bil
ugotoviti stanje na tem podrotju ter se pogovoriti o tem, kako lahko s skupnimi moami zaartamo dodatne
dejavnosti, ki bi prispevale k izboljianju opisanega stanja. K vabilu na okroglo mizo so se odzvali

raziskovalci, predstavniki dveh 05 Slovenj Gradec, Solskega centra Ravne na Koroikem, Solskega centra

Slovenj Gradec, RRA Koroika, GZS OZ Koroika, Zavod RS za zaposlovanje, Obmodna sluiba Velenje ter
Stirje uienci osnovnih 5ol. Ob koncu okrogle mize smo se v zakljudku dogovorili o nadaljnjih aktivnostih.
Sklep je bil, da je potrebno aktivnosti, ki se ie izvajajo povezati in poiskati dodatne priloinosti. Kljuino je

tudi poiskati naaine in zastaviti aktivnosti za informiranje ueiteljev o pomenu in moinih naiinih
vzpodbujanja raziskovalnega duha pri utencih in dijakih ter poiskati mo:nosti za aktivnosti znotraj sistema
in hkrati dodatna finandna sredstva za izvedbo teh aktivnosti.

3. lzvajanie proiekta:

Vsi itudenti so pred prvim sestankom morali pripraviti ppt predstavitev in porotilo, kjer so raziskali kaj so

polimeri, njihov vpliva na okolje in pomen reciklaie ter razliine laboratorijske poskuse, ki bi jih lahko predstavili
prediolskim in solskim otrokom ter dijakom, Pripraviti pa so morali tudi svoje ideje o tem kako bi izvedli dneve

odprtih vrat. 5 tem so jih mentorji ieleli spodbuditi, da spoznajo podrodje delovanja fakultete, da bi lahko laije
razmislili o tem kako bi lahko promovirali poklic raziskovalca na fakulteti in z opremo, ki je na vol.io. Na prvem

skupnem sestanku pro.iektne ekipe so tako ie predstavili svoje izsledke in ideje in se glede na kompetence in

ielje razdelili v tri skupine. Prva skupina je iskala primerne medije za predstavitev posameznih vsebin za

razliane skupine mladih ter pripravila prevode in posku5ala pridobiti dovoljenje za sinhronizacijo filmikov. Na

koncu so ilani skupine pripravili in oblikovali tudi konino verzijo broiure/zloienke. Druga skupina je pripravila
promocijske aktivnosti za predsolske in Solske otroke in jih tudi pilotno izvedla ter izbrala eksperimente za

zloienko. Tretia skupina pa je izvedla intervjuje s tremi raziskovalci in na podlagi izsledkov pripravila koncept
okrogle mize, jo organizirala in izvedla ter pripravila sporoaila za javnost o dogodku.
Studenti so se sreaevali na sestankih, kier so skupaj sodelovali tlani vseh skupin, alani razliinih skupin pa so

sodelovali tudi pri pilotni izvedbi predstavitev za otroke. lzvedli so tri laboratorijske poskuse v vrtcu. Tri

aktivnosti za uience 05: na prireditvi Veter v laseh, naravoslovnem taboru, skupino otrok pa so povabili v
laboratorij Fakultete za tehnologijo polimerov. Organizirali so tudi stojnico na Paradi uaenja, kjer so lirii
javnosti predstavili poklic raziskovalca. Ob zakljuaku projekta, so Studentje na podlagi izsledkov in pilotnih
izvedb skupaj pripravili tudi broiuro ter prevedli in s pomoajo ARS oglasevanja sinhronizirali filmiek, za

katere8a so pridobili dovoljenje od PlasticsEurope.



4. Odstopanla od predvidenih aktivnosti 200 besed

Pri prijavi projekta KORA smo si zadali, da bomo pripravili tri video gradiva. Zal nismo mogli pripraviti vseh treh
video vsebin, ker od avtorjev, nismo mogli pridobiti soglasij, razen ene izjeme. Studentje, ki so bili vkliuieni v
projekt KORA so sicer prevedli tri video vsebine, ial pa lahko uporabljamo samo eno video vsebino za 5ir5o
javnost. Ta filmaek je dostopen na spletni strani Fakultete za tehnologijo polimerov.
Poleg tega se je projektna skupina odloiila, da se namesto dneva odprtih vrat izvede dodatne aktivnosti na
terenu, saj smo tako lahko dosegli veaji uainek. Ugotavljali smo, da se dnevov odprtih vrat udeleii manjie
itevilo udeleiencev.

5. Pridobllene kompetence, znania in praktiine izkuinie studentov

Navedite poklicno specifiane kompetence, ki so jih itudenti pridobili z vkljuiitviro v proiekt, in naein
pridobitve kompetence (za vsakega itudenta posebei).

lme in priimek 5tudenta Op is

Ziva Moailnik lzku5nie s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razlianih virov. Priprava gradiv, nairtovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstracije in eks perimentira nja). lzkuinje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanje stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodianih spretnosti za razliine
cil.ine skupine. Javno nastopanje, analiziranje in posluianje drugih.

zala Nabernik lzkuinje s projektnim delom. Timsko sodelovan.ie. lskanje informacij iz

razlianih virov. Priprava Bradiv, naartovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstracije in eks perimentira nja). lzkusnje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanje stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodianih spretnosti za razliine
ciljne skupine. Javno nastopanje, organiziranost, kreativnost,
domiselnost in odgovornost.

Jaka Vau pot lzkusnje s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razliinih virov. Priprava gradiv, nairtovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstracije in eksperimentiranja ). lzkuinje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanje stikov z

raziskovalci, Pridobitev didaktitno - metodianih spretnosti za razlidne
ciljne skupine. Javno nastopanje, dodatna znanja s podrotja
polimerov.

lzkuinje s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razlienih virov. Priprava gradiv, nairtovanie in izvedba eksperimentov
(metoda demonstraciie in eksperimentiranja)- lzkuSnje z interviujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanje stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodianih spretnosti za razlifne
ciljne skupine. Javno nastopanje, delo z mladimi, posluianje in
analiziranje.

Nika Sonjak lzkuinje s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razlitnih virov. Priprava gradiv, natrtovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstracije in eksperimentiranja). lzkuinje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovan.ie stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodianih spretnosti za razlidne
ciljne skupine. Javno nastopanje, delo z otroci.

lan Kupljen lzkuinje s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razlianih virov. Priprava gradiv, nairtovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstracije in eksperimentiranja). lzkusnje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanje stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodiinih spretnosti za razlitne
ciljne skupine. Javno nastopanje in dodatna prevajalska znanja.

Vid Lebid lzkuinje s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz
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razlianih virov. Priprava gradiv, naartovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstracije in eksperimentiranja). lzkuinje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanje stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodianih spretnosti za razliane

ciljne skupine. lavno nastopanje, znanja o polimerih, uporaba novih
programov za grafif no oblikovanje.

Blai Kuhelnik

lzkuSnje s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razlitnih virov. Priprava gradiv, naartovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstraciie in eksperimentiranra). lzkuSnje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanie stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodianih spretnosti za razliine
ciljne skupine. Javno nastopanie, podroija s podroiia obdelave video
vsebin, znanje o polimerih, znanie o ustvarjanju komunikaciiskih
portalov-

Jelka Jutersek

lzkusnje s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razlianih virov. Priprava gradiv, naartovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstracije in eksperimentiranja). lzkuinje z intervjujem

medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovanje stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktiano - metodianih spretnosti za razlidne

ciljne skupine. Javno nastopan.ie, znanja o polimerih,

Ana Marija Hirtl

lzkuin.ie s projektnim delom. Timsko sodelovanje. lskanje informacij iz

razlianih virov. Priprava gradiv, nadrtovanje in izvedba eksperimentov
(metoda demonstraci.le in eksperimentiranja). lzkuSnje z intervjujem
- medosebne komunikacijske spretnosti. Navezovan.ie stikov z

raziskovalci. Pridobitev didaktidno - metodianih spretnosti za razlidne

ciljne skupine.lavno nastopanje, znanja o polimerih.

6, Doprinos morebitnih reiitev/rezultatov projekta za vklluteno negospodarsko oz. neprofitno organizacijo
(PARTNER 1)

Drustvo KAZU, katerega osnovno poslanstvo je tudi promocija dela znanstvenikov, je s projektom povezala

alane druitva - koroike doktorje znanosti s studenti in skupaj z njimi izvedla nekaj aktivnosti, s katero je

uspeino pribliiala podroaje raziskovanja in poklic raziskovalca mladim in drugim zainteresiranim..
V projektu so se Studenti osebno seznanili z raziskovalci in preko interv.iujev z njimi dobili vpogled v konkretno
delo raziskovalcev, njihovo kariero ter izzive, s katerimi se sreaujejo. Ta aktivnost je pomembno prispevala k

boljSemu uvidu v delo raziskovalcev - flanov Druitva in s tem k popularizacUi dela znanstvenikov..
Okrogla miza ,Raziskovalec / raziskovalka -poklic prihodnosti?(, ki sojo pripravili itudenti, je sootila poglede
razlitnih deleinikov na poklic raziskovalca. Zelo uspesno je izpostavljala izzive poklica raziskovalca/raziskovalke,

tudi za prihodnost. Eden od sklepov okrogle mize je bil, da se Drustvo KAZU tesneje poveie z vsemi Solami v

regUi in da se zadrtaio skupne aktivnosti za izboljianje stanja na obravnavanem podrodju.

7. Doprinos morebitnih resitev/rezultatov prolekta za vkljuieno organizaciio iz gospodarskega ali druibeneta
podroaia (PARTT{ER 2}

8. lzkazovanje druibene koristi morebitnih reiitev/rezultatov projekta v lokalnem/regionalnem okoliu,
uEinek na 5ir5o lokalno skupnost ter prispevek k enakim moinostim
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No KoroSkem se roziskovolno dejovnost rozvijd v nekoterih, rozvojno norovnonih podjetjih in no visokoiolskih
ustonovoh. Ne razvija se po tdko intenzivno, kot v velikih srediiiih, kjer delujejo roziskovolni initituti in univerze.
Potrebe Koroikih podjetij in zovodov po hitrejiem rozvoju, po noroiiojo in norekujejo intenzivnejii rozvoj tudi no
podroiju roziskovolne dejovnosti, kar je rdzvidno tudi iz regionalnih rozvojnih dokumentov. Zo reolizocijo teh
ciljev so potrebni ustrezni kodri. Rozvoj nomrei izredno hitro nopreduje, zoto je izjemno pomembno, do mlodim
in otrokom pribliiomo poklic roziskovolcd/roziskovdlke, ki je kljuten v procesu roziskovonju. Njihovo znonje,
roziskovolnq strost in rodovednost po sto kljuino zo uspeh nq tem podroiju.
V okviru projekto so rozvile in pilotno izvedle rozliine dktivnosti nomenjene spodbujonju raziskovolnego duha
ter poveionju zonimonjo zo poklic roziskovalco/raziskovolke, ki je kljuien pri rozvoju roziskovolne dejovnosti v
regijskih podjetjih in visokoiolskih ustonovoh. v okvtu projekto smo se s pomoejo okrogle mize in izvedenih
oktivnosti tesneje povezoliz izobroZevolnimi in rozvojnimi institucijomi in zoirtoli oktivnosti po koncu projekto.
Plakoti s QR kodo, s kotero lohko zointeresironi dostopojo do broiure, ki smo jo rdzvili v okviru projekto, smo
rozdelili rovnoteljem vseh OS in vrtcev v regiji. V sklopu tego po smo jih tudi informioti o rezultotih projekto in
idejoh zo nodgrodnjo oktivnosti. Verjdmemo, do bodo vse omenjene oktivnosti prispevole k izboljianju stdnjo nd
obrovnovonem podroiju in do bomo te oktivnosti v reg|i v noslednjih letih ie bistveno nodgrodili. Posebno
pozornost smo posveioli tudi (pri izvedbi inteNjujev in oktivnosti) vlogi iensk v roziskovolni dejovnosti in izzivom
s koterimi se sooeojo.

9. Trajnost/prihodnost prorekta

V okviru projekto smo rozvili in izvedli itevilne oktivnosti in priprovili dodotno grodivo, ki bo izboljiolo kokovost
in utinkovitost noiego delo no obrovnovonem podrotju. Podobne oktivnosti nomeravato obo portnerjo (FTPO in
KAZIJ) izvojati tudi v prihodnje. Plokoti in broiuro so bili rdzdeljeni rovnoteljem OS in vncev v reqiji, kor bo
nedvomno spodbudilo storie, ueitelje in uience zo izvedbo opisonih poskusov. Na okrogli mizi smo sprejelijosne
sklepe, do bomo skupaj poiskali nadine in zastavili aktivnosti za informiranje uaiteljev o pomenu in
moinih naainih vzpodbujanja raziskovalnega duha pri uaencih ter poiskali moinosti za aktivnosti
znotraj sistema in hkrati dodatna finanina sredstva za izvedbo teh aktivnosti. Toko bomo septembro
oktivnosti, rezultdte projekto in priloinosti zo sodelovonje predstovili celotnemu kolektivu obeh Ol v MO Slovenj
Grodec. Projekt in oktivnosti ter ideje zo nodgrodnjo le-teh po so bili predstovtjeni tudi no oktivu rovnoteljev OS

Koroike V tosu izvojdnjo projekto, smo dobilitudi pobudo, da bi aktivnosti razSirili 5e no storostnike.

Fakulteta za tehnologijo polimerov si je v svoii strategiji med strateike cilje do leta 2024 zadala
strateiki cilj DVplivati na razvoj regije(. eeprav delujemo mednarodno, se namrei zavedamo tudi
svoje odgovornosti do lokalnega okol,a. Fakulteta deluje kot spodbujevalec regionalnega razvoja,
ustvarja nova delovna mesta za visoko izobraien kader, vrhunske raziskovalne storitve, spodbu.ia
razvoj lokalnih podjetii in z novimi sodelavci in Studenti, ki prihajajo iz drugih okolij, ustvarja dodatne
prihodke Mestni obaini Slovenj Gradec (bivanje, prehrana...). Poleg omenjenega pa fakulteta vidi
poslanstvo tudi na podroaju spodbujanja kreativnosti, inovativnosti in raziskovalne iilice med
mladimi v regiji. Obravnavani projekt je tako prispeval k uresniievanju kratkorodnih ciljev zavoda, ki

smo si jih zadali pod omenjenim strateikim ciliem. S projektnimi aktivnostmi smo namrei bistveno
nadgradili aktivnosti na tem podrotju in se 5e tesneje povezali z Druitvom KAZU ter z izobraievalnimi
in razvojnimi instituci ami, ki delujejo v regi.ii

11. Posredni uiinki na projektu

gtevilo itudentov Opombo
Zoposlitev itudento v portnerski
orgonizaciji

Portnerskd orgonizocijo je druitvo in deluje no
prostovoljni bozi

Moznost zoposlitve Studento v
po rtne rski orgo n izocij i (po

zokljuiku izobroievanja )

Portnersko orgonizocijo je dtuitvo in deluje no
prostovoljni bozi

Novedite posredne uiinke vkljuienih oseb v projekt
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10. Opredelitev izvajanja nairta/ov spreietega strateikega dokumenta zavoda



Student nodoljuje delo v
pa rtnerski orga nizaciji p re ko

itude ntske no potnice, pogod be,

druge oblike sodelovonjo

Portnersko orgonizacijo je druitvo in deluje no
prostovoljni bozi

I zvoj d nje itud ijs ki h obv ez nosti
( p ri p rovd m og ist rs ke, d i p lo ms ke
nologe no podlogi potrebe
orgonizocije)

Portnersko orgonizocijo je druitvo in deluje no
prostovoljni bozi

te so no projektu vidni tudi drugi uiinki (npr. posodobitev uineqo progromo, prenos znonjo kot npr. izvedeno
predovonje s stroni predstovniko vkljuienih portnerjev, osvojitev nogrode/priznonjo no tekmovanju, ndteioju,
podelitev itipendije ...) le-te novedite in jih no krotko opiSite.

12. lnformiranie in obveiEanje

Projektno skupino je sodelovalo no dogodkih:
- Porodo uienjo dne 16.5.2018, kijo je orgoniziral Zavod MOCIS, v okviru tedenskego vseiivljenjskego ue.enjo.

-Veterv ldseh, kijo je izvedlo osnovna iolo Fronjo Golobo Prevolje, dne 13.6.2018, Dogodkoseje udeleiilo
pribliino 8O0ljudi, kista jih uvodomo pozdrovilo rovnoteljico osnovne iole, Marijo Honcmon, in iupon obe.ine

Prevalje, dr. Matijo Tasii.
- Organizacija okrogle mize z naslovom: ))Raziskovalec/Raziskovalka poklic prihodnosti, dne 7.6.2018. Na

dogodek smo z vabili in letaki vabili iirio javnost, mlade, uiitelje, predavatelje, raziskovalce, uience in nekatere
organizacije kot so RRA Koroika, GZS OZ Koroika in zavod Rs za zaposlovanje - Koroika.
-Razdelitev plakatov Ko bom velik bom raziskovalec/raziskovalka s QR koto, vsem koroikim osnovnim iolam ter
vrtcem

objave o projektu:
- lnformacije o aktivnostih smo ob.iavili v NOVIaNIKIH FTPO ter na spletni in fb strani fakultete
- V easopisu Glasnik SG smo v 5tevilki ju lijlavgust, ki je iziel 29.6.2018, objavili novico o Okrogli mizi, z

naslovom Raziskovalec - poklic prihodnosti.
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lziava

S podpisom in iigom na tem obrazcu potrjujemo toinost in resnidnost vseh podatkov, navedenih v kondnem

poroailu in vseh priloienih prilogah (npr. fotokopija koninega izdelka).

lme in priimek osebe, ki.ie pripravila poroailo: Janja Hirtl

iie lme in priimek ter podpis

zakonitega zastopnika zavoda

Maja Meil
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Kraj in datum:Slovenj Gradec, 22.8.2078
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