Közös Jelek Valóságlabor
Közösségi kutatás szegedi hallássérült fiatalokkal a társadalmi változásokért
Legyél te is közösségi kutató!
A Közös Jelek Valóságlabor közösségi kutató csapatába hívunk, ha:
-

hallássérültként érintett vagy
tenni szeretnél egyetemi hallgatóként és társkutatóként a hallássérült fiatalok
esélyegyenlősége érdekében
szeretnél részt venni egy egyetemi együttműködésben zajló nemzetközi projektben
érdekelnek a társadalmi kérdések, a kutatás
szeretnél új ismeretségeket kötni és új tapasztalatokat szerezni egy biztonságos és
támogató környezetben

A YOUCount nemzetközi projekt 1 szegedi alprojektje, a Közös Jelek Valóságlabor egy
közösségi kutatás, amivel társadalmi változást akarunk elérni. Egy olyan nyitott társadalmat
építeni, ami valóban lehetővé teszi a hallássérült fiatalok autonóm, teljes felnőtt életének
kialakítását.
Célunk, hogy a hallássérült fiatalok maguk mondhassák el, mire van szükségük a teljes
élethez, hogyan élik a mindennapjaikat és mi segít nekik a felnőtté válás folyamatában.
Szeretnénk a hallássérült fiatalokért a valós, gyakorlati lépéseket velük együtt
megvalósítani.
Érdekel mit takar a civil tudomány (citizen science) és a részvételi kutatás módszertana? A
közös kutatás során ezt is megtanuljuk.
Mit nyerhetsz a csatlakozással (amellett, hogy az önéletrajzodban is jól mutat)?
-

1

Együttműködést nemzetközi, országos és szegedi kutatókkal, más hallgatókkal,
diákokkal, foglalkoztatókkal, intézményekkel és egy nemzetközi projekt csapattal
Kompetenciák: kutatási, szervezési, kommunikációs, projekt tervezési készségek
Szakmai, kutatási projekt menedzsment tapasztalat,
Utazási lehetőséget a közös projekt rendezvényekre
Csekély mértékű anyagi díjazást

A YOUCOUNT (Empowering Youth And Cocreating Social Innovations And Policymaking Through
Youth-Focused Citizen Social Science, H2020 SwafS-27-2020 RIA projekt, No. 101005931) projekt
szegedi esettanulmánya az ESSRG és az SZTE GTK Kutatóközpont együttműködésében

A projekt kutató csapatába most toborozzuk a leendő tagokat. Kérünk, jelezd számunkra
május 30-ig a mihok.barbara@essrg.hu email címen, ha szeretnél több információt kapni, ha
szívesen csatlakoznál vagy vannak további ötleteid, kit kellene meghívnunk!
Ha visszajeleztél, utána személyesen tájékoztatunk majd a részletekről. Kérjük, jelezd,
milyen kommunikációs támogatásra lenne szükséged a személyes tájékoztatáshoz:
o
o
o
o

jelnyelvi tolmács
feliratozás
nincs szükségem külön eszközre
egyéb megoldásokat preferálok

Bővebb
információ
a
szegedi
mihok.barbara@essrg.hu, 0630-9138836

alprojekt
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Környezeti Társadalomkutatók (ESSRG)
SZTE Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

vezetőjétől:

Mihók

Barbara,

