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1. SPLOŠNE INFORMACIJE O PROGRAMU 

 

IME PROGRAMA: Program za dvig jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine 

 

STOPNJA ZAHTEVNOSTI POSLOVANJA: 2 

 

TRAJANJE PROGRAMA: 86 ur 

 

UTEMELJITEV SPREJETJA PROGRAMA: 

 

Učni načrt je nastal v okviru projekta "Dvig jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine - 

BOLJŠI JUTRI", Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva v izobraževanju odraslih, ki ga je razvilo 

pet partnerjev iz štirih evropskih držav (Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija). 

 

Cilj projekta, v okviru katerega je bil razvit omenjeni učni načrt, je omogočiti inovativne načine 

učenja in pridobivanja znanja na področju dviga jezikovnih kompetenc Romov. Inovativnost je 

dosežena z večjezično spletno platformo in večpredstavnostnimi vsebinami, ki bodo še naprej 

nastajale s sodelovanjem vseh partnerjev v projektu. Spletna platforma bo na voljo v treh zaznanih 

romskih jezikih iz analize potreb, opravljene na začetku projekta - (Sinti v Italiji, Ljimba d'bjaš na 

Hrvaškem ter Romani Chib v Sloveniji in Srbiji), da bi učencem z nezadostnim znanjem lokalnega 

jezika omogočili spremljanje programa usposabljanja. Poleg teh treh romskih jezikov bo platforma 

prevedena v štiri nacionalne jezike partnerskih organizacij (hrvaški, srbski, slovenski in italijanski), 

da bi okrepili jezikovne zmožnosti udeležencev v teh jezikih, kot dodana vrednost pa bo projekt 

preveden v angleščino. dostop do držav, ki niso partnerice tega projekta. 

 

Analiza je pokazala, da je težava v matičnih državah pomanjkanje večjezičnih učnih vsebin v romskih 

izobraževalnih ustanovah, pa tudi v drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem Romov. 

S strateškim partnerstvom, izmenjavo dosedanjih izkušenj in raziskavo potreb uporabnikov je bil v 

okviru projekta razvit učni načrt, katerega vsebina se bo izvajala na inovativni spletni platformi z 

namenom krepitve jezikovnih kompetenc za večjo zaposljivost Romov. Učni načrt bo omogočil 

razvoj vsebin in tem na način, prilagojen odraslim učencem romske narodne manjšine, s čimer bo 

zagotovljen njihov lažji dostop do trga dela in omogočeno povečanje znanja in spretnosti nacionalnih 

jezikov partnerjev. Na ta način prispeva k njihovemu dolgoročnemu vključevanju v lokalno skupnost, 

 

Zaradi pomanjkanja literature o romskih jezikih so bila v koordinatorja projekta vključena štiri 
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združenja z večjim znanjem romskih jezikov in dolgoletnimi izkušnjami pri delu z Romi na področju 

vključevanja in podpore. Osebje omenjenih združenj je dalo priporočila za oblikovanje učnega načrta 

in glosarja na spletni platformi. Učni načrt bo na platformi na voljo v petih nacionalnih jezikih 

partnerskih organizacij. Glosar bo indeksiran v nacionalnih jezikih (hrvaškem, srbskem, slovenskem, 

italijanskem in angleškem) in šele nato preveden v romske jezike (sintski, Ljimba d'bjaš in romski 

čib) zaradi pomanjkanja standardizacije samega jezika. Ker se romščina iz roda v rod prenaša 

izključno ustno, ni enotnega in standardiziranega romskega jezika. Zaradi pomanjkanja določenih 

izrazov ali različic je bilo nemogoče indeksirati stran v romskem jeziku. Pri ustvarjanju spletne 

platforme sta nas vodili načeli intuitivnosti in ustvarjanja "uporabniku prijaznega" vmesnika, ki bi ga 

naši uporabniki z osnovnim računalniškim znanjem zlahka uporabljali. 

 

Izobraževanje na ravni EU je glavno gonilo družbe ter inovacij in razvoja, kar priznava tudi strategija 

EU 2020, razvoj te platforme ter uporaba tehnologije za učenje in vključevanje pa Romom omogoča 

krepitev spretnosti za dostop do trga dela. prispeva tudi k njihovemu socialnemu in ekonomskemu 

opolnomočenju, kar bo imelo pozitivne učinke na družbo kot celoto, saj se bo zmanjšala stopnja 

brezposelnosti. 

 

Tudi na ravni Evropske komisije je bila ugotovljena in opredeljena glavna težava - nezadostna raven 

znanja romskega jezika v državi, v kateri živijo, in pomanjkanje sodobnih modelov izobraževanja. 

Ta učni načrt prispeva k povečanju jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine, kar je tudi ena 

glavnih tem na ravni EU, razvoj spletne platforme pa bo bistveno zmanjšal njihovo neenakost in 

zmanjšal njihovo izrazito marginalizacijo. 

 

V skladu s priporočili Sveta EK o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2018) 

pomanjkanje kompetenc, potrebnih za uspešno sodelovanje v družbi in na trgu dela, povečuje 

tveganje brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti, in ker je digitalni razvoj globalno vse bolj 

prisoten, so naložbe v razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ključne, zlasti v 

izobraževanju odraslih. 

 

V prenovljenem evropskem programu izobraževanja odraslih (EAAL) je kot eno od vprašanj, ki jih 

je treba obravnavati v programu, opredeljena usmeritev evropskega sodelovanja v politikah 

izobraževanja odraslih za obdobje do leta 2020, in navedeno povečanje dostopa vseh odraslih do 
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prožnega in kakovostnega učenja v katerem koli življenjskem obdobju. Ta prednostna naloga ustreza 

tudi povečanju kompetenc deležnikov, vključenih v delo z Romi, in projekt dviga jezikovnih 

kompetenc se odziva prav na ta sklop vprašanj. 

 

V skladu s poročilom EK o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov za leto 2019 

(sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu) so ukrepi, ki so jih številne države članice 

sprejele za izobraževanje romskih narodnih manjšin, usmerjeni v izboljšanje izobraževanja in boj 

proti zgodnji opustitvi šolanja. izobraževanje, spodbujanje nadaljevanja in dokončanja 

srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ali zagotavljanje podpore za nadomestitev 

pomanjkljive izobrazbe ali prikrajšanosti, s poudarkom na ukrepih desegregacije. V poročilu so kot 

najpomembnejše teme na področju zaposlovanja izpostavljene zagotavljanje učinkovitega prehoda 

iz izobraževanja na odprt trg dela, boj proti diskriminaciji delodajalcev ter zagotavljanje usklajenosti 

ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih (zlasti med mladimi Romi, ki niso zaposleni. 

 

Pripadniki romske narodne manjšine so zaradi slabše izobrazbene strukture, pa tudi zaradi 

predsodkov in diskriminacije, s katerimi se vsakodnevno srečujejo na področju izobraževanja in trga 

dela, med najtežje zaposljivimi. 

 

Če se osredotočimo na dve vrsti skrbi za vključevanje pripadnikov romske narodne manjšine, je treba 

poudariti, da je Vlada Republike Hrvaške konec novembra 2012 sprejela Nacionalno strategijo za 

vključevanje Romov za obdobje od leta 2013 do 2020. Med sedmimi glavnimi področji sta predvsem 

izobraževanje in zaposlovanje ter vključevanje v gospodarsko življenje. 

 

Vse navedeno je v skladu s strategijo Evropa 2020, saj prispeva k prednostnim nalogam pametne, 

trajnostne in vključujoče rasti, predvsem pa k glavnim ciljem večje zaposljivosti in zmanjšanja 

tveganja. S tem učnim načrtom bodo Romi okrepili svoje jezikovne kompetence in razvili spretnosti, 

potrebne za vstop na trg dela. Program je zasnovan kot spletni sistem za samostojno učenje in 

samoizobraževanje učencev s pomočjo izobraževalnih video vsebin in večjezičnega romskega 

glosarja na spletni platformi. Ravno zaradi te zasnove spletne platforme je program inovativen, saj 

njegova sestava in vsebina odgovarjata na težave, s katerimi se romska narodna manjšina sooča na 

področju jezikovnih kompetenc in pripravljenosti za vstop na trg dela. Kot dodana vrednost projekta 

bo vse na platformi prevedeno v angleščino, tako da bo program na voljo učencem iz drugih 
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geografskih območij. Vsebina programa je razdeljena na 4 osnovna področja, znotraj katerih se 

udeleženci sistematično seznanijo s temami socialnega vključevanja, poslovne komunikacije in 

delovnih veščin. Po osvojitvi osnovnih pojmov, primernih za trg dela, se bodo seznanili z osnovnimi 

pojmi delovnega in socialnega prava kot ključnimi temami, zaznanimi v raziskavi potreb od začetka 

projektnih aktivnosti. To so pojmi, ki jim pomagajo pri uporabi državljanskih storitev in pravic, ki 

jih večina ne pozna ali pa jih večinoma ne uporablja za vključevanje v skupnost. Nazadnje bodo 

seznanjeni z osnovnimi pojmi, ki so pomembni za izdelavo življenjepisa, in z lastno predstavitvijo 

na trgu dela. V primeru jezikovnih težav pri gledanju video vsebin in pridobivanju novega znanja je 

bil izdelan večjezični romski glosar, ki vsebuje vse izraze, ki se bodo uporabljali v programu. To 

zagotavlja neprekinjen proces pridobivanja jezika in novega znanja brez nepremostljivih ovir. Kot 

del teoretičnih izobraževalnih vsebin bodo vključene tudi vaje, ki bodo udeležencem omogočile 

praktično urjenje jezikovnih kompetenc in praktično delo z gradivom. Ta način poučevanja 

zagotavlja dopolnjevanje učnega procesa s praktičnim in izkustvenim znanjem, čeprav pouk poteka 

samostojno in prek spleta. Vaje bodo služile tudi kot neke vrste ponavljanje in prepoznavanje snovi, 

s čimer se bo zagotovilo zadostno število ponovitev za pridobitev novega znanja in spretnosti, ki jih 

bodo udeleženci uporabili pri vstopu na trg dela. Kot evalvacijo bodo udeleženci lahko izpolnili 

vprašalnike za samooceno zadovoljstva z vsebino in vprašalnike za samooceno znanja. Vprašalniki 

za samoocenjevanje zadovoljstva z vsebino bodo služili kot nadzor kakovosti same spletne platforme, 

vprašalniki za samoocenjevanje znanja pa bodo udeležencem služili kot povratna informacija o ravni 

njihovega znanja o določeni temi. Tako lahko vsak udeleženec spremlja svoj učni proces 

(samoocenjevalni vprašalnik) in po potrebi prilagodi hitrost pridobivanja novega znanja ali se vrne k 

starim vsebinam in ponovno vzpostavi snov na zadovoljivo raven (vprašalnik o zadovoljstvu s 

samoocenjevanjem), vprašalniki za samoocenjevanje znanja pa bodo udeležencem služili kot 

povratna informacija o ravni njihovega znanja o določeni temi. Na ta način lahko vsak udeleženec 

sledi svojemu učnemu procesu (samoocenjevalni vprašalnik) in po potrebi prilagodi hitrost 

pridobivanja novega znanja ali se vrne k starim vsebinam in ponovno vzpostavi snov na zadovoljivo 

raven (vprašalnik za samoocenjevanje zadovoljstva), samoocenjevalni vprašalniki pa bodo 

udeležencem služili kot povratna informacija o njihovi ravni znanja o določeni temi. Tako lahko vsak 

udeleženec spremlja svoj učni proces (samoocenjevalni vprašalnik) in po potrebi prilagodi hitrost 

pridobivanja novega znanja ali se vrne k stari vsebini in snov ponovno vzpostavi na zadovoljivo 

raven (vprašalnik za samoocenjevanje zadovoljstva). 

 



6 

 

2. KOMPETENCE, KI JIH UDELEŽENEC PRIDOBI OB KONCU PROGRAMA 

 

 

Udeleženci bodo izboljšali svoje jezikovne kompetence s spoznavanjem osnovnih pojmov na 

področju usposabljanja za vstop na trg dela. Udeleženci bodo spoznali osnovne jezikovne izraze in 

formulacije, potrebne za predstavitev sebe in/ali drugih ter za izdelavo lastnega življenjepisa. Naučili 

se bodo pravilno uporabljati jezike partnerskih držav (hrvaški, slovenski, srbski in italijanski), da bi 

okrepili jezikovne in mehke spretnosti, potrebne za iskanje zaposlitve. Ob koncu programa bodo 

usposobljeni za razumevanje znanih besed in osnovnih fraz, preprost pogovor ter postavljanje in 

odgovarjanje na preprosta vprašanja o temah iz programa ter uporabo preprostih fraz in stavkov v 

govoru. Z drugimi besedami, po končanem programu bo učenec postal osnovni uporabnik jezika 

države, v kateri živi (raven A2 po ZEROJ). 

 

 

Program pridobi naslednje kompetence: 

 

1. Opiše osnovne pogoje, ki so potrebni za dostop do trga dela. 

 

2. Razloži osnovne pojme socialnega in delovnega prava. 

 

3. Uporabite vsebine, ki so primerne za lokalni trg dela. 

 

4. Razlikovati med zaželenimi in nezaželenimi oblikami komuniciranja. 

 

5. Predstavite se na razgovoru za zaposlitev. 

 

6. Uspešno sestaviti življenjepis. 
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3. TRAJANJE PROGRAMA IN NAČIN IZVEDBE 

 
 

Programa za dvig jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine se lahko udeležijo Romi, ki želijo 

okrepiti svoje jezikovno znanje v lokalnih jezikih (hrvaščini, srbščini, slovenščini, italijanščini in 

angleščini) ali nadgraditi svoje znanje na področju zaposlovanja in delavskih pravic na delovnem 

mestu. Medij spletne platforme omogoča brezplačno uporabo izobraževalnih vsebin vsem osebam, ki 

imajo dostop do brezžičnega interneta, s čimer dodatno omogoča brezplačno izobraževanje tistim, ki 

ga potrebujejo. 

 

 

 

3.1.1 Uvod 

Program za dvig jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine je zasnovan kot spletni 

sistem za samostojno učenje prek inovativne in večjezične spletne platforme. Spletna 

platforma bo na voljo v treh zaznanih romskih jezikih iz analize potreb, opravljene na začetku 

projekta (Sinti v Italiji, Ljimba d'bjaš na Hrvaškem ter Romani Chib v Sloveniji in Srbiji). 

Poleg teh treh romskih jezikov bo platforma prevedena v štiri nacionalne jezike partnerskih 

organizacij (hrvaški, srbski, slovenski in italijanski), da bi okrepili jezikovne zmožnosti 

udeležencev v teh jezikih, kot dodana vrednost pa bo projekt preveden v angleščino. dostop 

do držav, ki niso partnerice tega projekta. 

 

Platforma ponuja izobraževalne vsebine, povezane v celote in razdeljene na 4 osnovne ravni: 

- osnovni pojmi za potrebe trga dela, 

- osnovni pojmi delovnega prava na ravni EU, 

- osnovni koncepti socialnega prava na ravni EU in 

- izrazi za oblikovanje življenjepisov in zaposlitvenih obrazcev. 

Program je namenjen krepitvi jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine za boljše vključevanje 

v lokalno okolje s posebej izbrano temo, ki ustreza težavi, s katero se sooča večina Romov - 
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pomanjkanju jezikovnih in mehkih veščin. Teme so v učnem programu obravnavane s pomočjo 

glosarjev in videoposnetkov ter dodatnega predstavitvenega gradiva, v katerem so obravnavana vsa 

znanja in veščine, potrebne za zaposlitev (od pogovornih veščin in samopredstavitve do digitalnih 

veščin, kot je ustvarjanje spletnih profilov in življenjepisov v najnovejših oblikah (europass ali 

personalizirani v canvi - spletni strani za grafično oblikovanje)). 

Program se izvaja v romskem jeziku, da bi učenci z nezadostnim znanjem lokalnega jezika ali brez 

njega lahko usvojili posamezne izraze, fraze in pojme, pomembne za zaposlitev. Krepitev jezikovnih 

zmožnosti izpolnjuje prvi pogoj za vstop na trg dela in vključevanje v lokalno okolje, širjenje znanja o 

pravicah delavcev in želeni obliki komunikacije na delovnem mestu pa zagotavlja oblikovanje delovnih 

navad, potrebnih za redno in trajno delo. Vsebine v romskem jeziku so prevedene s podnapisi v jezike 

lokalnih skupnosti in dodatno v angleščino, da bi dosegli prenos konteksta, usvojitev natančnega 

pomena določenih besed in njihovo ustrezno uporabo v vsakdanjem pogovoru. 

Program se bo izvajal na zunajšolski način, tj. z uporabo digitalnih tehnologij kot najvarnejšega načina 

za zagotavljanje pridobivanja znanja za vse uporabnike, ki ga potrebujejo. Vsebina na inovativni spletni 

platformi je prilagojena izobraževanju odraslih in posebej prilagojena pridobivanju jezikovnega znanja 

romskih narodnih manjšin z odkrivanjem in izbiro romskih jezikov, ki se govorijo na jezikovnih 

območjih partnerskih organizacij v tem projektu, ter podnapisi kot neposrednim prevodom v nacionalne 

jezike. 

Inovacija v projektu se pojavlja v obliki romskega glosarja za zaposlovanje. Do zdaj ni bilo 

večjezičnega glosarja, ki bi ponujal prevode samih besed, pa tudi njihovih kontekstov v različnih 

romskih jezikih (Sinti v Italiji, Ljimba d'bjaš na Hrvaškem ter romski čib v Sloveniji in Srbiji). S tem 

se dodatno zagotavlja krepitev jezikovnih kompetenc za ta lokalna območja (Italija, Slovenija, Srbija 

in Hrvaška) prek sistema celovitega spletnega učenja. Zaradi večje dostopnosti vsebin za učence zunaj 

teh lokalnih območij pa bo spletna platforma skupaj z vsemi povezavami in vsebinami prevedena v 

angleščino, da bodo do nje lahko dostopali tudi učenci z drugih jezikovnih območij. 

Vrednotenje učnega procesa je zagotovljeno z dvema vprašalnikoma za samoocenjevanje. V prvem 

samoocenjevalnem vprašalniku študent oceni svoje zadovoljstvo s poukom, vprašalnik pa je 

uporabniku na voljo ves čas izobraževanja, študent pa vprašalnike izpolni v skladu s svojimi željami in 

možnostmi. Drugi vprašalnik bo formalni samoocenjevalni vprašalnik po vsaki učni enoti, v katerem 

bodo udeleženci ocenili raven lastnega znanja. Ti vprašalniki bodo služili tudi kot kazalnik števila 
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uporabnikov spletne platforme, pa tudi kot samopreverjanje zadovoljstva z učenjem in dvigovanja 

jezikovnih kompetenc z učenjem prek platforme ter učnih dosežkov. 

Udeleženci potrebujejo klasično računalniško opremo in klasično konfiguracijo osebnega računalnika. 

Platforma je prilagojena za uporabo prek mobilne naprave in je urejena z intuitivnim načinom uporabe. 

V primeru, da udeleženci nimajo opreme ali znanja, potrebnega za ravnanje z njo, lahko opremo 

uporabljajo v prostorih partnerskih organizacij, kjer jim bodo med projektom nudili in tehnično 

podporo zaposleni v organizaciji. 

3.1.2. Predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo sistema  

 

Razvite učne vsebine in slovarček so na voljo na platformi, tako da učenec sodeluje pri pouku 

samostojno, ne da bi moral priti v učilnico, ali pa se samostojno uči prek spletne platforme. Prav tako 

so vsa dodatna gradiva in pripomočki, potrebni za poučevanje učenca, na voljo na spletu ali fizično 

na voljo v partnerskih organizacijah, za učence, ki se bodo udeležili pouka tam. Na ta način učenci z 

uporabo minimalne računalniške infrastrukture, prikazane v nadaljevanju, ali s podporo partnerskih 

organizacij dosežejo predpogoje za obiskovanje pouka s pomočjo digitalnih tehnologij. 

Infrastrukturne predpostavke, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci, so: 

 

● možnost uporabe osebnega računalnika s klasično konfiguracijo, ki jo je mogoče dobiti 

v času pisanja tega programa (najmanjša hitrost procesorja 1 GHz ali več in najmanj 1 

GB pomnilnika RAM ali več) 

 

● možnost dostopa do interneta s hitrostjo 4 Mbit/s ali več za udeležbo pri pouku prek 

spletnega spremljanja ter za usklajevanje dejavnosti in pregledovanje izpolnjenih 

ocenjevalnih vprašalnikov. 
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● dostop do partnerskih organizacij za možnost uporabe njihove elektronske 

infrastrukture in tehnične podpore. 

 

Poleg tega bodo udeleženci spletne platforme za čim lažje učenje prejeli navodila, ki bodo na voljo 

na spletni platformi. 

 

 

 

3.1.3. Komunikacija in delo s študenti  

  

Potreba po možnosti uporabe interneta kot medija za komunikacijo med študenti ter med študenti in 

mentorji je zelo pomembna za interaktivnost učnega procesa in podporo temu procesu. 

 

Da bi čim učinkoviteje povečali jezikovne kompetence, so udeležencem dodatno ponudili sistem 

sporazumevanja z dvema modeloma: 

 

● prek e-pošte 

 

● v živo s pomočjo osebja iz partnerskih organizacij ob uporabi njihove opreme. 

 

Dodatno gradivo, ki ga lahko udeleženci najdejo tukaj, je dodatno pisno gradivo in/ali dodatne vaje, 

s katerimi lahko učenci utrjujejo naučeno znanje ali pa jih usmerjajo k učenju podobnih novih znanj, 

ki so povezana z vsebino, ki so jo učenci že usvojili. 

 

 

 

3.1.4. Digitalna komunikacija in komunikacija po elektronski pošti 

 

Udeležencem, ki morda ne razumejo dovolj dobro navodil za uporabo spletne platforme, je na voljo 

tudi način komunikacije po elektronski pošti. Prek e-pošte mentor nagovori skupino udeležencev 

naenkrat ali vsakega udeleženca posebej. Na ta način lahko udeleženci postavljajo vprašanja in prosijo 

za pojasnila, pošiljajo dokumente, ki so jih pripravili sami, in prosijo za dodatno pomoč ali priporočila 
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pri nadaljnjem razvoju ter se dogovorijo o dinamiki izpolnjevanja evalvacijskih pregledov. 

 

Vsaka partnerska organizacija ima aktiven elektronski naslov, o čemer so udeleženci obveščeni na 

začetku učnega procesa prek spletne platforme in ga lahko uporabljajo za stike kadar koli med 

programom. 

 

Poleg tega lahko vsaka od organizacij udeležencem po elektronski pošti ali v živo zastavlja dodatna 

vprašanja, da lahko kar najbolje spremlja njihov napredek, jim po potrebi zagotovi dodatna gradiva 

in rešuje organizacijske težave, povezane z učenjem. 

 

Prav tako so ena od oblik podpore udeležencem, ki se odločijo za e-izobraževanje, dodatna gradiva 

(gradiva) ali predstavitve, ki bodo po potrebi pripravljena in bodo na voljo udeležencem v partnerskih 

organizacijah. 

 

Za komuniciranje prek e-pošte morajo imeti udeleženci možnost povezave z internetom, da lahko 

pošiljajo ali prejemajo sporočila. Partnerske organizacije bodo udeležencem, ki nimajo potrebne 

elektronske infrastrukture ali nimajo dobre povezave Wi-Fi, zagotovile uporabo spletne platforme za 

povečanje jezikovnih kompetenc med usposabljanjem vsak dan od 9.00 do 19.00. 

 

 

3.1.5. Možnost pouka v živo 

  

V sporazumu so partnerske organizacije prispevale in zagotovile dodano vrednost temu učnemu 

načrtu, saj se lahko poleg učenja prek spletne platforme učni načrt izvaja tudi v živo v hibridni obliki 

poučevanja ali z učenjem v razredu, če se pojavi potreba in so za to ustvarjeni predpogoji. Na ta način 

lahko učni načrt poleg partnerskih organizacij, vključenih v projekt, uporabljajo tudi druge 

organizacije, zlasti na drugih jezikovnih področjih. 

 

V tem primeru se bodo udeleženci lahko udeležili celotnega programa prek spletnega poučevanja v 

realnem času ali pa ga bodo lahko kombinirali s poučevanjem v učilnici. Oblika poučevanja, pri 

kateri učenec spremlja pouk v realnem času prek spletnega prenosa, se ne razlikuje veliko od fizične 

prisotnosti učenca v učilnici. Študent prek spletnega prenosa vidi in sliši vse, kar se dogaja v učilnici, 



12 

 

spremljevalni kanali in elektronska pošta pa mu omogočajo, da v realnem času postavlja vprašanja 

neposredno predavatelju. 

 

Spletni prenos pouka iz učilnice bosta omogočala kamera in mikrofon, nameščena v učilnici, ki 

študentom pošilja slike in zvok, ter nameščeni zvočniki in nameščena aplikacija, da bo predavatelj 

lahko slišal vprašanja ali jih videl v besedilni obliki. 

 

Študentu bodo na voljo zvok (glas) predavatelja, glasovi študentov v učilnici, videz zaslona za 

predavanja in vsebina table (vsebina je odvisna od predavanj) ter drugi elementi, ki jih bo uporabljal 

predavatelj. Kamera bo obrnjena proti predavatelju in tabli ter ne bo snemala študentov v učilnici, 

razen kadar bodo ti prostovoljno izrazili interes in privolili v interakcijo s študenti, ki se programa 

udeležujejo prek spleta. 

 

Da bi bil ta dvosmerni spletni prenos mogoč, mora študent na računalniku, s katerega bo spremljal 

pouk, odpreti povezavo za spletno učilnico, v katero je bil samodejno prijavljen ob vpisu, in počakati 

na začetek predavanja ob dogovorjeni uri. Udeleženci potrebujejo tudi zvočnike ali slušalke in 

mikrofon za postavljanje vprašanj. Tisti, ki ne bodo imeli potrebne opreme, si jo lahko izposodijo pri 

partnerski organizaciji ali pa program spremljajo v prostorih partnerske organizacije. 

 

V skladu s pisnimi metodami učenec nenehno spremlja pouk na svojem računalniku, ne glede na to, 

kako fizično oddaljen je od učilnice, kjer pouk dejansko poteka. Če ima učenec vprašanja za 

predavatelja ali potrebuje pomoč pri nalogah, ki jih mora opraviti med poukom, lahko stopi v stik s 

predavateljem z mikrofonom in / ali, če ga ni, lahko napiše sporočilo predavatelju in ta mu bo 

odgovoril na klasičen način. 

 

Da lahko študent postavi vprašanje, vnese svoje vprašanje, na katerega predavatelj odgovori takoj ali 

med predavanjem, odvisno od načina in metod dela. Na vprašanje lahko odgovori tako, da je odgovor 

viden vsem udeležencem, ali zasebno študentu, ki je postavil vprašanje. Poleg tega neposrednega 

načina lahko študent pošlje zasebno sporočilo, ki je vidno samo predavatelju. 

 

Če se študent odloči dvigniti roko in tako predavatelju sporočiti, da ima vprašanje, težavo ali 

pripombo, je treba klikniti na ikono dvignjene roke. Informacija, da ima študent vprašanje ali 
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potrebuje pomoč, je takoj vidna predavatelju, študent pa počaka, da ga predavatelj nagovori. Nato 

lahko postavi vprašanje z uporabo mikrofona ali drugih izbranih in/ali omogočenih metod. 

 

Predavatelj lahko med predavanjem prejme tudi vprašanja, za katera v načrtu predavanja ni 

predvidenega časa za podroben odgovor, in jih med predavanjem posname in pojasni. V teh in 

podobnih primerih predavatelj pripravi vprašanje, na katerega bo odgovoril po načrtovanem odmoru 

ali med naslednjim predavanjem. 

 

V trenutkih, ko bo študent želel izraziti določen pregled, bo to lahko storil s pomočjo ikone dvignjene 

roke in/ali načina zastavljenega vprašanja, na katerega bo predavatelj odgovoril z mikrofonom. 

 

Vse ikone so vidne tako študentom kot predavatelju. Na ta način predavatelj v realnem času, brez 

izgube časa ali dodatnega napora za izbiro posebnega dela vmesnika, spremlja sodelovanje študentov 

in njihove povratne informacije. 

 

Prav tako lahko pred predavanjem, med odmorom in ob koncu predavanja, odvisno od potreb 

predavanja in predavatelja, ustvarite kratko anketo. 

 

Zbrane podatke lahko predavatelj objavi (v odstotkih ali drugi sprejemljivi obliki, odvisno od vrste 

ankete in sprejemljive analize) in so lahko dober način za izboljšanje poučevanja in kakovosti 

poučevanja ter interakcije med študenti. 

 

Pravila obnašanja v spletni pedagoški storitvi so enaka pravilom obnašanja v učilnici. Kršitev teh 

pravil ali kakršno koli oviranje pouka se bo sankcioniralo s kaznovanjem študentov, ki ovirajo pouk, 

tj. predavatelj ima pravico takšnim študentom preprečiti dostop do predavanja. 

 

Na vse opisane načine s sodobnimi dosežki informacijske tehnologije poučevanje poteka brez težav 

oziroma le za študente, ki spremljajo pouk prek spletnega prenosa, ali hkrati za študente v učilnici, 

ne glede na to, koliko študentov je v učilnici in koliko jih obiskuje pouk iz oddaljene lokacije.  
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3.1.6. Dodatne zmogljivosti, ki so na voljo udeležencem 

Na spletni strani bodo na voljo navodila za uporabo inovativne spletne platforme za začetnike, da 

se seznanijo z uporabo te posebne platforme, kar bo olajšalo proces učenja. Navodilom bo priložen 

večjezični romski glosar, v katerem bodo navedeni ključni izrazi iz učnega načrta. Glosar bo 

ponujal izraze v jezikih partnerskih držav z dodatno angleščino in ponujal prevode v tri romske 

jezike, opredeljene v okviru raziskave: Sinti Romani v Italiji, Ljimba d'bjaš Romani na Hrvaškem 

ter Romani Chib Romani v Sloveniji in Srbiji. Glosar je za spletno stran ključnega pomena, saj 

poleg tega, da predstavlja inovativno dopolnitev sistema e-učenja na platformi, predstavlja tudi 

premagovanje jezikovne ovire nezadostnega znanja jezika, ki bi se lahko pojavila med procesom 

samostojnega učenja na platformi. Spletna vsebina skupaj z glosarjem tvori edinstveno učno enoto 

za usvajanje potrebnih jezikovnih kompetenc za vstop na trg dela v svojih lokalnih skupnostih. 

 

Udeleženci bodo lahko prenesli tudi gradiva v obliki besedilnih datotek in/ali povezav, ki so na voljo 

prek spletnega portala, ter v obliki videoposnetkov predavanj, ki potekajo na spletni strani.  

 

. 
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 4. KURIKULUM  

 

 

 Učni načrt določa načrt učnega dela po enotah in ustreznih urah. Učni načrt vključuje razporeditev učnih 

enot in število ur ene učne enote glede na zahtevnost vsebine in načrtovane učne rezultate. Učni načrt določa 

posamezno učno enoto in temo, določa učne izide za vsako posamezno učno temo, navaja materialne in kadrovske 

pogoje za izvajanje programa. Ta program določa učne vsebine in učne izide, s katerimi bom dvignil jezikovno 

kompetenco Romov v lokalnem jeziku in jih naučil osnovnih spretnosti, potrebnih za iskanje zaposlitve. Cilj 

programa je spoznavanje osnovne terminološke opredelitve pojmov, potrebnih za delo, zaposlitev in vstop na trg 

dela nasploh. Program se bo izvajal v jeziku romskih narodnih manjšin z romsko govorečega območja (zlasti Sinti 

v Italiji, Ljimba d'bjaš na Hrvaškem ter Romani Chib v Sloveniji in Srbiji) s prevodi v jezike partnerskih 

organizacij in angleščino zaradi dostopnosti vsebin večjemu številu udeležencev. Na ta način dvigujemo jezikovne 

kompetence romske narodne manjšine, da bolje obvlada jezik države, v kateri živi, ter jo tako krepimo in 

pripravljamo na vstop na trg dela. 

 

Inovativna spletna platforma bo vključevala izobraževalne vsebine, ki omogočajo samostojno učenje z usvajanjem 

lokalnega jezika in veščin, potrebnih za zaposlitev. Vsebine so prilagojene pridobivanju jezika za romsko narodno 

manjšino, saj se bodo izvajale v romskem maternem jeziku s prevodi v lokalne jezike (hrvaški, srbski, slovenski, 

italijanski ali angleški). To zagotavlja natančno in natančno usvajanje konteksta posameznih besed ali pojmov s 

samostojnim delom in hitrost učenja, prilagojeno zmožnostim posameznih udeležencev. Tudi zato, ker je 

samostojno učenje učni proces, v katerem je učenec pravo središče in tempo učenja določa le on sam, kar mu 

omogoča velik nadzor nad lastnim učnim procesom, učenci posledično razvijejo stopnjo samostojnosti in 

odgovornosti. 

  



16 

 

 

 

4.1. KURIKULUM 
 

 

Rb 
UČNA ENOTA 

URE: 

TEORIJA: VAJE: 

1. Osnovni pojmi za potrebe trga dela 6 6 

2. Osnovni pojmi delovnega prava na ravni EU 6 4 
3. Osnovni pojmi socialnega prava 6 8 

4. Pojmi pri oblikovanju življenjepisov in 

obrazcev za zaposlitev 

14 36 

 SKUPNO 32 54 

 

 

TEME: 

 

1. Osnovni pojmi za potrebe trga dela 

2. Osnovni pojmi delovnega prava na 

ravni EU 

3. Osnovni pojmi socialnega prava 

4. Pojmi pri oblikovanju 

življenjepisov in obrazcev za 

zaposlitev 

 

 

 

ŠTEVILO UR 

 

86 
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4.2. KURIKULUM 
 

4.2.1. ENOTA: Osnovni pojmi za potrebe trga dela - 6 ur teorije in 6 ur vaj 

TEMA VSEBINA UČNI IZIDI 
ŠTEVILO 

UR 

 

 

 

Nezaposlenost 

 

• Pojem brezposelnosti 

• Osnovni ekonomski in 

socialni kazalniki 

brezposelnosti 

• Pojem brezposelnih in 
dolgotrajno 
brezposelnih 

1. Razložite 

pojem 

brezposelnosti 

2. Naštejte 

kazalnike 

brezposelnosti 

3. Razlikovati med 

brezposelno osebo in 

dolgotrajno 

brezposelno osebo 

 

 

 

T1 

 

 

Socialna 

izključenost 

• Izključitev s trga dela 

• Ekonomska 
izključenost 

• Izključenost zaradi 
socialne izolacije 

1. Pojasnite izključenost s 

trga dela 

2. Razložite socialno 

izolacijo 

3. Razlikovati med 

ekonomsko in socialno 

izključenostjo 

 

 

T1 

 

 

 

Zaposljivost  

 

• Zaposljivost kot 
sinonim za 
prožnost pri delu 

• Zaposljivost kot 
individualna lastnost 

1. Razložite koncept 

zaposljivosti 

2. Primerjajte 

zaposljivost kot 

prožnost pri delu 

3. Primerjajte 

zaposljivost kot 

individualne 

lastnosti 

 

 

T1 

 

 

Aktivno iskanje 

zaposlitve 

• Aktivna politika 
zaposlovanja 

• Kako prispevati k 
aktivnemu iskanju 
zaposlitve 

1. Razložite ukrepe 

aktivne politike 

zaposlovanja 

2. Načrtovanje 

aktivnega iskanja 

zaposlitve 

 

 

T1 

V2 
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Komunikacijske 

spretnosti in 

splošne 

kompetence kot 

dejavnik pri 

aktivnem iskanju 

zaposlitve 

 

 

 

• Osnovna načela 
komuniciranja 

• Vrste 
komuniciranja 

• Veščine 
komuniciranja 

• Poslovno komuniciranje 

1. Razložite osnovna 

načela komuniciranja 

in 

2. Naštejte vrste 

komunikacij 

3. Uporabite 

komunikacijske 

spretnosti v delovnih 

razmerah 

4. Uporabiti načine 

poslovnega 

komuniciranja 

 

 

 

 

T2 V4 

Metode dela: 

- Samostojno e-učenje prek spletne platforme (vsebina, gradivo, 

slovarček) 

- Samostojno izvajanje in vadba prek gradiv 

 

  Metode ocenjevanja:  

- samoocena zadovoljstva z vsebino (glede na oceno uporabnika) - spletni 

vprašalnik 

- vprašalniki za samooceno znanja (po vsaki učni enoti) - spletni 

vprašalnik 

 

Materialni pogoji:  

 

Učenci, ki dostopajo do vsebin na inovativni spletni platformi, za dostop do inovativne 

spletne platforme potrebujejo prenosni ali prenosni računalnik s klasično konfiguracijo in 

dostop do omrežja Wi-Fi. 

 

Spletno platformo, ki omogoča samostojno učenje v tempu in intenzivnosti, ki ustrezata 

individualnim sposobnostim udeležencev, in je prilagojena za uporabo prek mobilne 

naprave (odzivna). 

 

Prostori, prilagojeni potrebam in izobraževalnim možnostim odraslih pripadnikov romske 

narodne manjšine. Vsebine se bodo izvajale v romskem jeziku (glede na podnebje) in bodo 

hkrati prevedene v lokalne jezike, da se omogoči poučevanje konceptov, potrebnih za 

specializacijo za trg dela. 

 

Opomba:  

V primeru pouka v živo, tj. hibridnega pouka, je klasična učilnica opremljena z mizami in 

stoli, računalnikom, slušalkami in mikrofonom, Wi-Fi dostopom do predavatelja in 

študentov, projektorjem, flipchartom, po potrebi pa je na voljo tudi informacijska učilnica 

in druge učilnice. 
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Kadrovski pogoji:  
 
Strokovnjak za komuniciranje z romskimi govorci (zlasti Sinti v Italiji, Ljimba d'bjaš na 
Hrvaškem ter Romani Chib v Sloveniji in Srbiji) za oblikovanje in prevajanje izobraževalnih 
vsebin za platformo. 
 
*  Za obliko učenja, ki se izvaja v živo v Srbiji, je priporočljivo uporabiti strokovnjake z 
znanjem albanskega jezika. 
 

Literatura in drugi viri znanja za učence: 

 
V skladu z učnim načrtom je bil sestavljen interni scenarij. 

 

Literatura in drugi viri znanja za učitelje: 

 

• Predrag Bejakovic. A guide to social inclusion. Institute of Public Finance, Zagreb 

 

• Cubranic, Vera. How to hire the right person? Labor Law, 1/04, Zagreb, 2004 

 

• Hudina, Boris.Mobility center - new job instead of dismissal, Labor Law, 3/05, 

Zagreb, 2005. 

 

• M.Muir, Diana. A manager's guide to employment law: how to protect your company 

and yourself. San Francisco, 2003 

 

• A. Pinnington, R. Macklin. T. Campbell, Human resource management, ethics and 

employment. Oxford, 2007. 
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4.2.2. ENOTA: Osnovni pojmi delovnega prava na ravni EU - 6 ur teorije in 4 ure vaj 
 

TEMA VSEBINA UČNI IZIDI 
ŠTEVILO 

UR 

Ugotavljanje 

zaposlovanja na 

ravni EU 

• Pojem delavcev na 

ravni EU 

• Pravica do dela 

• Način sklenitve 

delovnega razmerja 

1. Razložiti pojem 

delavca, pravice do 

dela in načine 

zaposlovanja v 

lokalnem jeziku. 

 

 

T1 

 

Delovni čas 

• Koncept 
delovnega 
časa 

• Delni 
delovni čas 

• Delo v 
določenem 
osnovnem 
delovnem času 

1. Razložite pojem 

delovnega časa v 

lokalnem jeziku 

2. Razlikovati med 

delom za določen 

čas, delom za 

nedoločen čas in 

delnim delovnim 

časom 

 

 

 

T1 

Plače 

 

 
• Kaj je plača? 
• Osnovna plača 
• Neto plača 
• Bruto plača 

1. Razložite pojem plače 

in kaj vse se šteje za 

prejemek iz 

nesamostojnega dela v 

lokalnem jeziku. 

2. Razlikujte pojem neto 

plače, bruto plače in 

razliko med tema 

izrazoma 

 

 

 

T1 

 

 

Odpoved 

pogodbe o 

zaposlitvi 

• Načini za 
prekinitev 
pogodbe o 
zaposlitvi 

• Pravice delavcev in 
uveljavljanje pravic 
pri različnih oblikah 
odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi 

 

1. Razložite pojem in 

način prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi 

v lokalnem jeziku 

2. Predstavite pravice 

delavcev pri 

določanju pogodbe o 

zaposlitvi 

 

 

 

T1 

V2 

 

Zaposlovanje 

mladoletnikov 

 

• Pravice 
mladoletnikov do 
dela 

• Posebna 
zaščita 
mladoletnikov 
pri 
zaposlovanju 

1. Razložite pravice, 

načine zaposlovanja 

in posebno zaščito 

mladoletnikov pri 

zaposlovanju v 

lokalnem jeziku. 

2. Predstavite načine 

zaposlovanja 

mladoletnikov 

 

 

 

T2 

V2 
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3. Raziščite posebno 

varstvo 

mladoletnikov pri 

zaposlovanju 

Metode dela:  

 

- Samostojno e-učenje prek spletne platforme (vsebina, gradivo, 

slovarček) 

- Samostojno izvajanje in vadba gradiv 

Metode ocenjevanja: 

- samoocena zadovoljstva z vsebino (glede na oceno uporabnika) - spletni 

vprašalnik 

- vprašalniki za samooceno znanja (po vsaki učni enoti) - spletni vprašalnik 

 

Materialni pogoji:  

 

Učenci, ki dostopajo do vsebin na inovativni spletni platformi, za dostop do inovativne spletne 

platforme potrebujejo prenosni ali prenosni računalnik s klasično konfiguracijo in dostop do 

omrežja Wi-Fi. 

 

Spletno platformo, ki omogoča samostojno učenje v tempu in intenzivnosti, ki ustrezata 

individualnim sposobnostim udeležencev, in je prilagojena za uporabo prek mobilne naprave 

(odzivna). 

 

Prostori, prilagojeni potrebam in izobraževalnim možnostim odraslih pripadnikov romske 

narodne manjšine. Vsebine se bodo izvajale v romskem jeziku (glede na podnebje) in bodo 

hkrati prevedene v lokalne jezike, da se omogoči poučevanje konceptov, potrebnih za 

specializacijo za trg dela. 

 

Kadrovski pogoji: 

 
Strokovnjak za komuniciranje z romskimi govorci (zlasti Sinti v Italiji, Ljimba d'bjaš na 
Hrvaškem ter Romani Chib v Sloveniji in Srbiji) za oblikovanje in prevajanje izobraževalnih 
vsebin za platformo. 
 
*  Za obliko učenja, ki se izvaja v živo v Srbiji, je priporočljivo uporabiti strokovnjake z 
znanjem albanskega jezika. 
 

 

 

Literatura in drugi viri znanja za učence: 

 

V skladu z učnim načrtom je bil sestavljen interni scenarij. 
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Literatura in drugi viri znanja za učitelje: 

 

• Vukadinovic, Radovan. Introduction to the institutions and law of the European Union. 

Kragujevac, 2011 
 

• Kasunic Peris, Marina. Regulation of full-time and overtime work in the Member States 

of the European Union. RP, 10/07, Zagreb 2007 
 

• Čulo, Ivan. International and European instruments for the protection of children, young 

people and workers, with special reference to Articles 7 and 8 of the European Social 

Charter. Labor Law, 11/06, Zagreb 2006 

 

• My Fundamental Rights in the European Union, Ljubljana, 2008 
 

• Regulation (EU) no. 1231/2010. 
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4.2.3. ENOTA: Osnovni koncepti socialnega prava na ravni EU - 6 ur teorije in 8 ur vaj 

TEMA VSEBINA 
UČNI 

IZIDI 

ŠTEVILO 

UR 

 

 

Socialno varstvo, 

pravice na trgu 

dela in 

brezposelnosti. 

 

 

• Ugodnosti v 
sistemu 
socialnega 
varstva 

1. Razložite osnovne pojme in 

sistem socialnega varstva v 

lokalnem jeziku 

2. Razlikovati pravice do dajatev v 

centrih socialnega varstva - 

nadomestila za bolezen, 

nadomestila za materinstvo, 

nadomestila za starost, 

nadomestila za poškodbe pri 

delu, pred upokojitvijo, 

nadomestila za brezposelnost 

 

 

 

T2 

V2 

 

Pokojninsko 

zavarovanje 

 

• Sistem 
pokojninske
ga 
zavarovanja 

1. Razložite, kako zaprositi za 

pokojnino v lokalnem jeziku. 

2. Raziščite, kako uveljaviti pravice 

iz pokojninskega zavarovanja 

 

T2 

V3 

 

Zdravstveno 

zavarovanje in 

pravice pacientov 

• Osnovno 
zdravstven
o 
zavarovanj
e 

• Evropska 

kartica 

zdravstveneg

a 

zavarovanja 

1. Razložite osnovne koncepte 

zdravstvenega zavarovanja v 

lokalnem jeziku 

2. Raziščite, kako uveljavljati 

pravice do osnovnega 

zdravstvenega zavarovanja 

T2 

V3 

Metode dela:  

 

- Samostojno e-učenje prek spletne platforme (vsebina, gradivo, slovarček)  

- Samostojno izvajanje in vadba gradiv 

Metode ocenjevanja:  

- samoocena zadovoljstva z vsebino (glede na oceno uporabnika) - spletni 

vprašalnik 

- vprašalniki za samooceno znanja (po vsaki učni enoti) - spletni vprašalnik 

 

Materialni pogoji: 

 

Učenci, ki dostopajo do vsebin na inovativni spletni platformi, za dostop do inovativne spletne 

platforme potrebujejo prenosni ali prenosni računalnik s klasično konfiguracijo in dostop do 

omrežja Wi-Fi. 

 

Spletno platformo, ki omogoča samostojno učenje v tempu in intenzivnosti, ki ustrezata 

individualnim sposobnostim udeležencev, in je prilagojena za uporabo prek mobilne naprave 

(odzivna). 
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Prostori, prilagojeni potrebam in izobraževalnim možnostim odraslih pripadnikov romske 

narodne manjšine. Vsebine se bodo izvajale v romskem jeziku (odvisno od podnebja) in bodo 

hkrati prevedene v lokalne jezike, da se omogoči poučevanje konceptov, potrebnih za 

specializacijo za trg dela. 

Kadrovski pogoji:  

 
Strokovnjak za komuniciranje z romskimi govorci (zlasti Sinti v Italiji, Ljimba d'bjaš na Hrvaškem 
ter Romani Chib v Sloveniji in Srbiji) za oblikovanje in prevajanje izobraževalnih vsebin za 
platformo. 
 
*  Za obliko učenja, ki se izvaja v živo v Srbiji, je priporočljivo uporabiti strokovnjake z znanjem 
albanskega jezika. 

 

Literatura in drugi viri znanja za učence: 

 
V skladu z učnim načrtom je bil sestavljen interni scenarij. 

Literatura in drugi viri znanja za učitelje: 

 

• Directive 2014/50 / EU 

• Regulation (EC) No 883/2004 

• E. Spaventa, M. Dougan. Social welfare and Eu Law. Oxford, Portland, 2005. 

 

• Vukadinovic, Radovan. Introduction to the institutions and law of the European Union. 

Kragujevac, 2011 
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4.2.4. ENOTA: Koncepti oblikovanja življenjepisov in zaposlitvenih obrazcev - 14 ur teorije in 36 
ur vaj 

 

TEMA VSEBINA 
UČNI 

IZIDI 

ŠTEVILO 

UR 

Osnovno besedišče 

 

 

•  Uvod v pojme, ki so 

potrebni za iskanje 

zaposlitve in uvrstitev na 

trg dela 

1. Navedite osnovne 

izraze, ki se 

uporabljajo pri 

zaposlovanju, v 

lokalnem jeziku 

2. Opišite postopek 

iskanja zaposlitve in 

umestitve na trg dela 

v lokalnem jeziku 

 

 

T1 

V2 

Predstavljanje sebe in 

drugih 

 
 
 

• Predstavitev sebe in 
drugih v nekaj 
stavkih v lokalnem 
jeziku 

1. Spomnite se 

predstavitve sebe in 

drugih v nekaj 

stavkih v lokalnem 

jeziku 

2. Opišite sebe v nekaj 

stavkih v lokalnem 

jeziku 

3. Uporaba lokalnega 

jezika za predstavitev 

sebe v nekaj stavkih 

 

 

 

 

T1 

V2 

Pozdravljanje glede 

na situacijo 

• Branje govorice telesa 

sogovornika 

• Predstavljanje sebe in drugih 

v lokalnem jeziku z želenimi 

gestami, telesnimi položaji in 

intonacijo glasu 

1. Razložite osnovne 

koncepte vedenjske 

psihologije v lokalnem 

jeziku 

2. Prepoznavanje znakov 

govorice telesa, 

obrazne mimike in tona 

glasu 

3. Izbrati, kako se najbolje 

predstaviti glede na 

določeno situacijo 

 

 

 

 

T1 

V2 

Pogovor v 

družabnih/poslovnih 

situacijah  

 

 

 

• Prepoznavanje govorice 
telesa in uporaba tega 
znanja v pogovoru - 
pogovorni nasveti 

1. Prepoznavanje znakov 

govorice telesa 

2. Uporaba govorice telesa 

med pogovorom z 

drugimi 

3. Prilagoditi potek 

pogovora trenutni 

poslovni situaciji v 

lokalnem jeziku 

 

 

 

 

T1 

V2 
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Predstavitev idej  

 
 

 

• pritegnitev in ohranjanje 
pozornosti poslušalcev 
med predstavitvijo 

• vaje za javno nastopanje 

• privlačna predstavitev lastnih 

idej 

1. Opredelite idejo 

2. Svojo zamisel 

izrazite z govorico 

telesa in gestami 

3. Predstavite svojo 

idejo na različne 

načine 

4. Predstavite svojo 

idejo v lokalnem 

jeziku 

5. Pripravite govor v 

lokalnem jeziku

  

 

 

 

 

 

 

T2 

V4 

Vzpostavitev stika po 

telefonu 

 

 

• Osnovni elementi 

telefonske komunikacije 

• Prikaz telefonskega 

pogovora  

1. Navedite osnovne 

elemente 

telefonske 

komunikacije 

2. Prikažite 

telefonski 

pogovor v 

lokalnem jeziku 

 

 

T1 

V2 

Elektronska 

pošta, faks in 

pisma 

 

•  Izberite slog pisanja 

elektronske pošte 

1. Uporabljajte 

digitalna orodja za 

pisno 

komunikacijo v 

lokalnem jeziku 

T1 

V2 

Pogajalski 

sestanki  

 

• Dogovarjanje za sestanke 

v lokalnem jeziku  

1. Predlaganje dogovora 

za sestanek v lokalnem 

jeziku  

T1 

V2 

Retorične tehnike pri 

predstavitvi 

 

 

• Osnovne retorične tehnike s 

poudarkom na lokalnem 

jeziku 

• Vadba javnega nastopanja z 

delom v skupini 

1. Zapomnite si osnovne 

pogovorne nasvete 

2. Naštejte preproste 

retorične tehnike 

3. Najpogosteje uporabite 

preproste pogovorne in 

retorične tehnike 

4. Predstavite sebe in svoje 

vrline v lokalnem jeziku 

 

 

 

T2 

V4 

Odpuščanje in 

zahvala za 

gostoljubnost 

 

 

 

 

• Prikaz bontona pri 

1. Poimenujte zaželeno 

vedenje v lokalnem 

jeziku 

2. Ponovite, kako se ob 

koncu srečanja 

 

 

 

 

T1 
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zahvaljevanju in 

pozdravljanju  

zahvaliti in posloviti 

od stranke v lokalnem 

jeziku 

3. Prikazati zaželeno 

vedenje med 

razgovorom za službo 

ali srečanjem v 

lokalnem jeziku 

V2 

Osebni profil 

 

 

 

• Oblikovanje lastnega 
profila, ki ga uporabite v 
življenjepisu 

1. Opišite svoje 

hobije in 

interese v 

lokalnem jeziku 

2. Prepoznajte 

svoje vrline 

3. Predstavite 

prejšnje 

delovne 

izkušnje v 

lokalnem jeziku 

 

 

T2 

V4 

 

 

Ustvarjanje življenjepisa  

 

• Osebne informacije 

• Strukturiranje življenjepisa 

• Predstavitev posebnih 
znanj in spretnosti 

1. Uporaba pridobljenega 

znanja 

2. Oblikovanje zaželenega 

življenjepisa v lokalnem 

jeziku 

 

T2 

V4 

 

 

 

Poskusni razgovor za službo

  

 

• Ponavljanje 

komunikacijskih in 

retoričnih spretnosti v 

lokalnem jeziku 

• Simulacija 

zaposlitvenega 

razgovora  

 

1. Združevanje 

predhodnega znanja v 

prikaz razgovora za 

službo 

2. Simulacija 

zaposlitvenega 

razgovora v lokalnem 

jeziku 

 

 

T2 

V4 

Metode dela:  

 

- Samostojno e-učenje prek spletne platforme (vsebina, gradivo, slovarček) 

- Samostojno izvajanje in vadba gradiv 

Metode ocenjevanja: 

- samoocena zadovoljstva z vsebino (glede na oceno uporabnika) - spletni vprašalnik 

- vprašalniki za samooceno znanja (po vsaki učni enoti) - spletni vprašalnik 
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* Oznaka V se nanaša na vaje pri poučevanju v živo. Udeležencem svetujemo, da pri učenju na 

platformi poskušajo prikazati, kaj so se naučili. 

Materialni pogoji:  

 

Učenci, ki dostopajo do vsebin na inovativni spletni platformi, za dostop do inovativne spletne platforme 

potrebujejo prenosni ali prenosni računalnik s klasično konfiguracijo in dostop do omrežja Wi-Fi. 

 

Spletno platformo, ki omogoča samostojno učenje v tempu in intenzivnosti, ki ustrezata individualnim 

sposobnostim udeležencev, in je prilagojena za uporabo prek mobilne naprave (odzivna). 

 
Prostori, prilagojeni potrebam in izobraževalnim možnostim odraslih pripadnikov romske narodne manjšine. 
Vsebine se bodo izvajale v romskem jeziku (glede na podnebje) in bodo hkrati prevedene v lokalne jezike, da 
se omogoči poučevanje konceptov, potrebnih za specializacijo za trg dela. 
 

Kadrovski pogoji: 

 
Strokovnjak za komuniciranje z romskimi govorci (zlasti Sinti v Italiji, Ljimba d'bjaš na Hrvaškem ter Romani 
Chib v Sloveniji in Srbiji) za oblikovanje in prevajanje izobraževalnih vsebin za platformo. 
 
*  Za obliko učenja, ki se izvaja v živo v Srbiji, je priporočljivo uporabiti strokovnjake z znanjem albanskega 
jezika. 
 
 

Literatura in drugi viri znanja za učence: 

 
Sacco, Maria, Narrative CV, Rome, 2015. 

 
Hurt, Marcus, Your CV in English, 2004. 
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V skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom je raven, določena po upoštevanju: 

 

Skupni evropski referenčni okvir za jezike: Učenje, poučevanje in vrednotenje, School Book, 2005. 

 

 

Po končanem programu študent postane osnovni uporabnik lokalnega jezika države, v kateri živi, tj. v skladu s 

Skupnim evropskim referenčnim okvirom pridobi raven A2 znanja in storitev v lokalnem jeziku. 

 

Učenec bo znal: 

 

 

NA PODROČJU RAZUMEVANJA: 

- razumeti fraze in pogosto uporabljene besede s področij neposrednega interesa (npr. osnovni pojmi, 

povezani s samopredstavitvijo in drugimi, komunikacijo in poslovnim sporazumevanjem, delom in 

zaposlovanjem ter uveljavljanjem zdravstvenih in socialnih pravic). 

- razumeti osnovni pomen kratkih, jasnih in preprostih sporočil in javnih objav 

 

Z BRALNEGA PODROČJA: 

- brati zelo kratka in preprosta besedila. 

- poiskati določene predvidljive informacije v preprostem vsakdanjem pisnem gradivu (iskanje delovnih 

mest na spletu, iskanje spletnih navodil za pravice in ugodnosti na področju pokojninskega in 

zdravstvenega sistema) 

- razumeti kratka in preprosta besedila (razumeti spletne oglase za delo in razumeti spletna navodila za 

urejanje profila in/ali življenjepisa) 

 

Z GOVORNEGA PODROČJA: 

- komuniciranje v preprostih in običajnih situacijah, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo 

informacij o znanih temah (kako se predstaviti, opisati svoje interese in hobije, predstaviti svoje 

prednosti in slabosti, predstaviti svoje ideje in opraviti razgovor za službo) 
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5. PREVERJANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI. 

 

 

Uspešno zaključno preverjanje pridobljenega znanja 

Na spletni platformi, prek katere bo romska narodna manjšina lahko izboljšala svoje jezikovne 

kompetence, bodo na voljo naslednje vsebine: 

 

● vprašalniki za samooceno zadovoljstva - ki bodo udeležencem na voljo med usposabljanjem in 

bodo služili za samooceno zadovoljstva pri učenju in dvig jezikovnih kompetenc prek 

inovativne spletne platforme. 

● vprašalniki za samoocenjevanje - po vsaki učni enoti bodo udeleženci lahko rešili spletni 

vprašalnik, s katerim bodo ugotovili raven svojega znanja, preden bodo prešli na naslednji 

modul. 

 

Za evalvacijo bodo udeleženci lahko izpolnili vprašalnike za samooceno zadovoljstva z vsebino in 

vprašalnike za samooceno znanja. Vprašalniki za samoocenjevanje zadovoljstva z vsebino bodo 

služili kot nadzor kakovosti same spletne platforme, vprašalniki za samoocenjevanje znanja pa bodo 

udeležencem služili kot povratna informacija o ravni njihovega znanja o določeni temi. Tako lahko 

vsak udeleženec spremlja svoj učni proces (vprašalnik za samoocenjevanje) in po potrebi prilagodi 

hitrost pridobivanja novega znanja ali pa se vrne k starim vsebinam in ponovno vzpostavi snov na 

zadovoljivo raven (vprašalnik za samoocenjevanje zadovoljstva). Ti vprašalniki bodo med drugim 

služili nam in partnerskim organizacijam za interno razširjanje rezultatov projekta in kot kazalniki 

uspešnosti samega programa. 

 

Po uspešno opravljenem izpitu vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi v programu za izboljšanje 

jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine. 

 

* Potrdilo izda partnerska organizacija v državi govornega območja (Hrvaška, Slovenija, Srbija, 

Italija), odvisno od govornega območja študenta. 

 

Vsaka od partnerskih organizacij lahko izda potrdilo o udeležbi učencu, ki uporablja spletno 
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platformo in govori angleško. 

 

 

* Opombe: 

 

Besede in izrazi, ki se v tem dokumentu nanašajo na spol, veljajo enako za oba spola (moški in ženski) 

ter za obe števili (ednino in množino), ne glede na to, ali so uporabljeni v moškem ali ženskem spolu 

ali v ednini ali množini. 
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2. GLOSARIJ 

 

 

IZRAZ: POMEN: 

Kompetence 

Kompetence so znanje in spretnosti ter z 

njimi povezana samostojnost in 

odgovornost. 

Učni izidi 

Učni izidi so kompetence, ki jih je oseba 

pridobila z učenjem in so dokazane po 

končanem učnem procesu. 

Kratica CV Okrajšava: življenjepis, biografija 

Hibridna oblika poučevanja 

Hibridno ali kombinirano poučevanje je 

kombinacija klasičnega poučevanja v 

razredu in poučevanja s pomočjo 

tehnologij, ki omogočajo e-učenje. 

E-učenje 

Elektronsko učenje z uporabo 

komunikacijskih in informacijskih 

tehnologij. 

Konfiguracija računalnika 
Skupek delov, ki sestavljajo osebni 

računalnik. 

Mbit/s Merska enota za hitrost prenosa podatkov. 

 


