Kako umetnost otroke in mladostnike obrača
k svetu?
Izvajalci: Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani, Zavod PETIDA, Koroška galerija
likovnih umetnosti, Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera, Srednja šola za oblikovanje
Maribor, Srednja šolaza gostinstvo in turizem Radenci, Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer; fotograf Luka Dakskobler, akademska slikarka Nevena Aleksovski

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

SKUM – Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
Podpira koncept vzgoje in izobraževanja preko umetnosti. Projekt podpira
sodelovanje s kulturnimi institucijami in umetniki, ki vstopajo v pedagoški
prostor in s svojstvenimi pristopi vnašajo kreativne, inovativne načine
uresničevanja ciljev učnih načrtov, angažirajo tako otroke/mladostnike kot
vzgojitelje/učitelje ter odpirajo prostor za drugačne poglede in nova
doživetja.

Projekt je financiran s strani Evropske unije in Evropskega socialnega sklada.
Nosilec projekta je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, v konzorciju
pa sodelujejo še Filozofska fakulteta z Zavodom PETIDA in Pedagoška
fakulteta in Univerze v Ljubljani, Zavod za Šolstvo, Pedagoški inštitut in 26
vzgojno izobraževalnih zavodov.

Cilji projekta
• Razvoj otrokovih sporazumevalnih/komunikacijskih zmožnosti s
pomočjo kulturno umetnostne vzgoje
• Spreminjanje didaktičnih pristopov in vzpostavljanje novih oblik
povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi
ter pri tem vključevati tudi manj uveljavljena področja umetnosti.
• Oblikovanje vrtca/šole kot kulturno-umetniške institucije

Več o projektu …
https://www.skum.si/
https://petida.si/skum/

Prizadevanja za premagovanje stisk mladostnikov v
času šolanja na daljavo v projektu SKUM
(Petra Štirn Janota, Robi Kroflič, Darja Štirn (2022). Vzgoja v času pandemije zahteva izgradnjo
inovativnih učnih okolij – primer vzgoje z umetnostjo.Vzgoja in izobraževanje, 2022/1)

• Vzpostaviti vrstniški socialni prostor s projekti, ki zahtevajo sodelovanje
• Spodbujati kreativno rabo IKT
• Kontekstualizirati učne vsebine:
• Boljše zaznavanje sebe v času zaprtja šol
• Vzpostavljanje aktivne drže v svetu in naslavljanje problemov, povezanih z
digitalizacijo življenja in izobraževanja
• Poglabljanje učnih vsebin z rabo umetniških jezikov (metafor)

• Učne vsebine povezati z učenjem v realnem okolju
• Dosežke projektov predstaviti širši javnosti v lokalnem okolju

Več…
• V prihajajoči številki revije Vzgoja in izobraževanje
(glej Petra Štirn Janota, Robi Kroflič, Darja Štirn (2022). Vzgoja v času
pandemije zahteva izgradnjo inovativnih učnih okolij – primer vzgoje z
umetnostjo.Vzgoja in izobraževanje, 2022/1)

Primeri dobrih praks
• Duh časa, Srednja oblikovna šola Maribor
Iskali smo iskali umetniške medije, ki bi otrokom in mladostnikom omogočili, da se zavejo,
kako bivajo v spremenjenih okoliščinah, kako doživljajo svet okoli sebe in kako lahko svoja
doživljanja kreativno izrazijo.

• Tudi kraj je de Slovenije, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Vsebine iz učnih načrtov smo povezali s pojavi iz lokalnega okolja, učenje pa vsaj deloma iz
šol in domačih sob prenesli v realno okolje.

• Upor, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Preko umetnosti smo želeli spodbujati subjektifikacijo mladostnikov, vzbuditi željo po
eksistiranju v svetu kot subjekti.
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