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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм за повећање језичких компетенција ромске националне мањине 

 

НИВО СЛОЖЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА: 2 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:86 сати 

 

ОПРАВДАНОСТ УСВАЈАЊА ПРОГРАМА: 

 

Наставни план и програм је креиран кроз пројекат „Повећање језичких компетенција ромске 

националне мањине – БОЉЕ СУТРА“, Еразмус + КА2 – Стратешка партнерства у образовању 

одраслих који је развило 5 партнера из четири европске земље (Хрватска, Италија, Словенија 

и Србија). 

 

Циљ пројекта, у оквиру којег је развијен наведени наставни план и програм, јесте да омогући 

иновативне начине учења и стицања знања у области повећања језичких компетенција Рома. 

Иновација се остварује кроз вишејезичну веб платформу и мултимедијални садржај који ће се 

даље креирати сарадњом свих партнера у пројекту. Веб платформа ће бити доступна на три 

изабрана ромска језика из анализе потреба спроведене на почетку пројекта - (Синти у Италији, 

Љимба д'бјаш у Хрватској и Романи Цхиб у Словенији и Србији) како би се омогућило 

учесницима са недовољним знањем локалног језика да прате програм обуке. Поред ова три 

ромска језика, платформа ће бити преведена на четири национална језика партнерских 

организација (хрватски, српски, словеначки и италијански) како би се ојачали језички 

капацитети учесника на овим језицима и као додатна вредност пројекта платформа  ће бити  

преведена на енглески језик, због већег приступа корисницима који нису из земаља 

партнерских организација на овом пројекту. 

 

Анализа је показала да је проблем у матичним земљама недостатак вишејезичних наставних 

садржаја у установама за образовање Рома, али и другим организацијама које се баве 

образовањем Рома. Кроз стратешко партнерство, размену досадашњих искустава и 

истраживање потреба корисника, пројектом  је развијен наставни план и програм чији ће 

садржаји бити имплементирани на иновативној веб платформи са циљем јачања језичких 

компетенција за повећање запошљивости Рома. Наставни план и програм ће омогућити развој 

садржаја и тема на начин прилагођен одраслим полазницима ромске националне мањине, 
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чиме ће се обезбедити њихов лакши приступ тржишту рада и омогућити повећање знања и 

вештина националних језика партнера. На овај начин дугорочно се доприноси њиховој  

интеграцији у локалну заједницу, са крајњим циљем запошљавања ,и оспособљавања за 

излазак  на тржиште рада. 

 

С обзиром на недостатак литературе на ромском језику, координатор пројекта је укључио 

четири удружења са већим компетенцијама на ромским језицима и дугогодишњим искуством 

у раду са Ромима у областима интеграције и подршке. Особље наведених удружења дало је 

препоруке за израду наставног плана и програма и речника на веб платформи. Наставни план 

и програм ће бити доступан на платформи на пет националних језика партнерских 

организација. Речник ће бити индексиран на националним језицима (хрватски, српски, 

словеначки, италијански и енглески) и тек потом преведен на ромске језике (синти, љимба 

д'бјаш и ромски чиб) због недостатка стандардизације самог језика. Пошто се ромски језик 

преноси са генерације на генерацију искључиво усменом предајом, не постоји јединствен и 

стандардизован ромски језик. Због недостатка одређених термина или верзија, било је 

немогуће индексирати страницу на ромском језику. Приликом креирања веб платформе 

водили смо се принципима интуитивности и креирања „усер-фриендли“ интерфејса који би 

наши корисници са основним знањем о рачунару лако могли да користе. 

 

Образовање на нивоу ЕУ истиче се као главни покретач друштва и иновација и развоја, што 

је препознато и Стратегијом ЕУ 2020, а развој ове платформе, као и примена технологије за 

учење и инклузију, омогућава Ромима јачања вештине за приступ тржишту рада, чиме се 

доприноси и њиховом социјалном и економском оснаживању, што ће резултирати позитивним 

ефектима на друштво у целини смањењем стопе незапослености. 

 

На нивоу Европске комисије такође је препознат и идентификован главни проблем - 

недостатак довољног нивоа знања Рома, језика земље у којој живе и недостатак савремених 

модела образовања. Овај наставни план и програм доприноси повећању језичких 

компетенција ромске националне мањине, што је и једна од главних тема на нивоу ЕУ, а развој 

веб платформе значајно ће смањити њихову неједнакост и умањити њихову изражену 

маргинализацију. 
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Према препорукама Савета ЕК о кључним компетенцијама за целоживотно учење (2018), 

непостојање компетенција потребних за успешно учешће у друштву и на тржишту рада 

повећава ризик од незапослености, сиромаштва и социјалне искључености, а како је 

дигитални развој глобално све присутнији , улагања у развој информационо-комуникационих 

технологија (ИКТ) су кључна, посебно у образовању одраслих. 

 

Обновљени Европски програм за образовања одраслих (ЕААЛ) дефинише фокус европске 

сарадње у политикама образовања одраслих за период до 2020. године као једно од питања 

којима се програм треба бавити и наводи повећање могућности приступа свих одраслих 

флексибилном и квалитетном учење у било ком тренутку у животу. Овај приоритет такође 

одговара повећању компетенција заинтересованих страна укључених у рад са Ромима, а 

пројекат повећања језичких компетенција одговара управо на овај скуп питања. 

 

Према Извештају ЕК о спровођењу националних стратегија за интеграцију Рома за 2019. 

годину (Саопштење Комисије Европском парламенту и Савету), мере које је предузео 

одређени број држава чланица за образовање ромских националних мањина имају за циљ 

унапређење степена образовања, сузбијање прераног напуштање школовања,  подстицање 

наставка и завршетка средњег и високог образовања или пружање подршке да се надокнади 

недостатак образовања или неповољног положаја, са нагласком на мере десегрегације. 

Извештај  као најважније теме у области запошљавања истиче  обезбеђивање ефективног 

преласка са образовања на отворено тржиште рада, сузбијање дискриминације послодаваца и 

обезбеђивање усклађености понуде и потражње за радним местима (посебно међу младим 

Ромима који нису запослени,не образују се и не оспособљавају. 

 

Због лошије образовне структуре, али и предрасуда и дискриминације са којима се 

свакодневно сусрећу у области образовања и на тржишту рада, припадници ромске 

националне мањине спадају у најтеже запошљиве. 

 

Фокусирајући се на два вида бриге за интеграцију припадника ромске националне мањине, 

важно је истаћи да је Влада Републике Хрватске крајем новембра 2012. године усвојила 

Националну стратегију за укључивање Рома за раздобље од 2013. до  2020 године којем се на 

првом месту стављају образовање и запошљавање и укључивање у привредни живот су две од 
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седам главних области. 

 

Све наведено је у складу са Стратегијом Европа 2020, јер доприноси приоритетима за паметан, 

одржив и инклузиван раст, а пре свега главним циљевима веће запошљивости и смањења 

ризика. Овим наставним планом и програмом Роми ће ојачати своје језичке компетенције и 

развити вештине потребне за улазак на тржиште рада. Програм је замишљен као онлајн систем 

за самоучење и самооспособављање учесника кроз едукативне видео садржаје и вишејезични 

ромски речник на веб платформи. Управо оваква  концепциа веб- платформе чини је 

иновативном јер својим саставом и садржајем одговара на потешкоће са којима се ромска 

национална мањина суочава у области језичких компетенција и спремности за излазак на 

тржиште рада. Као додатна вредност пројекту, све што се налази на платформи биће 

преведено на енглески језик како би програм био доступан учесницима из других географских 

области. Садржај програма је подељен у 4 основне области у оквиру којих се учесници 

систематски упознају са темама социјалне интеграције, пословне комуникације и радних 

вештина. Након савладавања основних појмова погодних за тржиште рада, биће упознати са 

основним појмовима радног права и социјалног права као кључним темама које су уочене у 

спроведеном истраживању потреба на почетку пројектних активности. То су појмови-термини 

који им помажу да користе своје грађанске услуге и права са којима већина њих или није 

упозната или их углавном не користи да би се интегрисала у заједницу. На крају ће се упознати 

са основним појмовима важним за креирање биографије, као и сопственом презентацијом на 

тржишту рада. У случају језичких потешкоћа при гледању видео садржаја и стицању нових 

знања, креиран је вишејезични ромски речник који садржи све термине који ће се користити 

кроз програм. Тиме се обезбеђује континуиран процес усвајања језика и нових знања без 

непремостивих баријера. У оквиру теоријског образовног садржаја биће интегрисане вежбе 

које ће полазницима омогућити увежбавање језичких компетенција и практичну обраду 

градива. Оваквим начином наставе обезбеђује се комплементарност процеса учења са 

практичним и искуственим знањима, иако се настава изводи самостално и онлајн. Вежбе ће 

послужити и као својеврсно понављање и идентификација материјала како би се обезбедио 

довољан број понављања за стицање нових знања и вештина које ће учесници користити за 

улазак на тржиште рада. Као процена, учесници ће моћи да попуне упитнике за самопроцену 

задовољства садржајем и упитнике за самопроцену знања. Упитници за самооцењивање 

задовољства садржајем служиће као контрола квалитета саме веб платформе, а упитници за 
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самопроцену знања ће служити као повратна информација учесницима о нивоу њиховог знања 

о одређеној теми. На овај начин сваки учесник може да прати сопствени процес учења 

(упитник за самооцењивање) и по потреби прилагоди темпо стицања новог знања или се врати 

на стари садржај и поново утврдити градиво на задовољавајући ниво (упитник  за 

самооцењивање задовољства).
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2. КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ JE УЧЕСНИК СТЕКАО НА КРАЈУ ПРОГРАМА 

 

 

Учесници ће повећати своје језичке компетенције упознавањем основних појмова из области 

обуке за улазак на тржиште рада. Учесници ће научити о основним језичким изразима и 

формулацијама потребним да представе себе и/или друге и да креирају сопствени СВ-

биографију. Научиће да правилно користе језике партнерских земаља (хрватски, словеначки, 

српски и италијански) како би ојачали неопходне језичке и неке вештине за проналажење 

посла. На крају програма, они ће бити оснажени да разумеју познате речи и основне фразе, 

водити једноставан разговор и постављати и одговарати на једноставна питања о темама из 

програма и користе једноставне фразе и реченице у говору. Другим речима, након завршеног 

програма учесник ће постати основни корисник језика земље у којој живи (ниво А2 према 

ЗЕРОЈ). 

 

 

Програмом се  стичу следеће компетенце: 

 

1. Описати основне услове потребе за приступ тржишту рада. 

 

2. Објаснити основне појмове социјалног права и радног права. 

 

3. Користите садржај који одговара локалном тржишту рада. 

 

4. Разликовати пожељне и непожељне облике комуникације. 

 

5. Представити се на разговору за посао. 

 

6. Успешно креирати СВ-биографију. 
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3. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

 
 

Програм за повећање језичких компетенција ромске националне мањине могу похађати Роми 

који желе да ојачају своје језичке вештине на локалним језицима (хрватском, српском, 

словеначком, италијанском и енглеском) или желе да унапреде своја знања из области 

запошљавање и радна права на радном месту. Медијум веб платформе омогућава бесплатно 

коришћење едукативних садржаја за све особе које имају приступ ви-фи, чиме се додатно 

омогућава бесплатно образовање онима којима је то потребно. 

 

 

 

 

3.1.1 Увод 

Програм за повећање језичких компетенција ромске националне мањине замишљен је 

као онлајн систем за самоучење кроз иновативну и вишејезичну веб платформу.Веб 

платформа ће бити доступна на три одабрана ромска језика из анализе потреба 

спроведене на почетку пројекта - (Синти у Италији, Љимба д'бјаш у Хрватској и Романи 

Цхиб у Словенији и Србији). Поред ова три ромска језика, платформа ће бити преведена 

на четири национална језика партнерских организација (хрватски, српски, словеначки 

и италијански) како би се ојачали језички капацитети учесника на овим језицима и као 

додатна вредност пројекта биће преведен на енглески језик због већег приступа 

корисника земљама које нису партнери на овом пројекту. 

 

Платформа нуди образовни садржај повезане у целине и подељене на 4 основна нивоа: 

- основне појмове за потребе тржишта рада, 

- основни појмови радног права на нивоу ЕУ, 

- основне појмове социјалног права на нивоу ЕУ, и 

- појмови при креирању СВ-а и образаца за запошљавање. 
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Програм је осмишљен тако да ојача језичке компетенције ромске националне мањине за бољу 

интеграцију у своју локалну средину са посебно одабраном темом која одговара проблему са 

којим се већина Рома суочава – недостатак језичких и меких вештина. Теме су обухваћене 

наставним планом и програмом кроз појмовнике и видео записе и додатне демонстрационе 

материјале који пролазе кроз сва знања и вештине неопходне за запошљавање (од вештина 

конверзације и самопрезентовања до дигиталних вештина као што су креирање онлајн 

профила и биографије  у најновијим форматима (еуропасс или персонализовано у канви - веб 

страници за графички дизајн)). 

Програм се изводи на ромском језику како би се омогућило полазницима са мало или нимало 

знања локалног језика да усвоје појединачне термине, фразе и концепте релевантне за 

запошљавање. Јачање језичких капацитета испуњава први предуслов за излазак на тржиште 

рада и интеграцију у локалну средину, а проширење знања о правима радника и жељеном 

облику комуникације на радном месту обезбеђује стварање радних навика потребних за 

редован и континуиран рад. Садржаји на ромским језицима се преводе са титловима на језике 

локалних заједница, а додатно на енглески, како би се пренео контекст, усвојило тачно 

значење појединих речи и њихова адекватна примена у свакодневном разговору. 

Програм ће се реализовати ваннаставно, односно коришћењем дигиталних технологија као 

најсигурнијег начина да се обезбеди стицање знања за све кориснике којима су она потребна. 

Садржај на иновативној веб платформи прилагођен је образовању одраслих и посебно 

прилагођен стицању језичких вештина ромских националних мањина уз детекцију и селекцију 

ромских језика који се говоре у језичким областима партнерских организација у овом пројекту 

и титлове као директан превод на националне језике. 

Иновација у пројекту се јавља у облику ромског речника у пољу запошљавања. До сада није 

постојао вишејезични појмовник који би нудио преводе самих речи, али и њиховог контекста 

на различите ромске језике (Синти у Италији, Љимба д'бјаш у Хрватској и ромски чиб у 

Словенији и Србији). Тиме се додатно обезбеђује јачање језичких компетенција за ова локална 

подручја (Италија, Словенија, Србија и Хрватска) кроз систем свеобухватног онлајн учења. 

Међутим, због веће доступности садржаја полазницима ван ових локалних средина, веб 

платформа ће, заједно са свим њеним линковима и садржајем, бити преведена на енглески 

језик како би јој могли приступити полазници са других језичких подручја. 
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Евалуација процеса учења је обезбеђена кроз два упитника за самооцењивање. У првом 

упитнику за самооцењивање полазник оцењује своје задовољство наставом и упитник се нуди 

кориснику током читаве едукације, а ученик попуњава упитнике према својим жељама и 

могућностима. Други упитник ће бити формални упитник за самооцењивање након сваке 

наставне јединице у коме ће полазници процењивати ниво сопственог знања. Ови упитници 

ће послужити и као индикатор броја корисника веб платформе, али и као самотестирање 

задовољства учењем и подизања језичких компетенција учењем кроз платформу и 

постигнућима у учењу. 

Полазницима је потребна класична рачунарска опрема и класична ПС конфигурација. 

Платформа је прилагођена за коришћење преко мобилног уређаја и уређују се на интуитиван 

начин коришћења. У случају да учесници немају опрему или знање потребно за руковање 

опремом, опрему могу користити у просторијама партнерских организација у којима ће им 

бити понуђена и техничка подршка запослених у организацији током пројекта. 

 

3.1.2. Предуслови који морају бити испуњени за коришћење система  

 

На платформи су доступни развијени наставни садржаји и појмовник, па ученик учествује у 

настави самостално, без обавезе доласка у учионицу, или самоучењем путем веб платформе. 

Такође, сви додатни материјали и материјали потребни за наставу ученицима доступни су на 

интернету или физички доступни у партнерским организацијама, за учеснике који ће тамо 

похађати наставу. На овај начин, коришћењем минималне рачунарске инфраструктуре 

приказане у наставку, или уз подршку партнерских организација, учесници остварују 

предуслове за похађање наставе путем дигиталних технологија. 

Инфраструктурне претпоставке које учесници морају да испуне су: 

 

● могућност коришћења персоналног рачунара са класичном конфигурацијом која 

се може добити у тренутку писања овог програма (минимална брзина процесора 

од 1 ГХз или више и минимум 1 ГБ РАМ-а или више) 

 

● могућност приступа Интернету брзином од 4 Мбит/с или више ради похађања 
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наставе путем онлајн праћења, те координације активности и прегледа 

попуњених евалуационих упитника. 

 

● Приступ партнерским организацијама за коришћење њихове електронске 

инфраструктуре и техничке подршке. 

 

Поред тога, како би учење било што лакше, учесницима на веб платформи биће достављена 

упутства која ће бити доступна на веб платформи. 

 

 

 

 

3.1.3. Комуникација и рад са полазницима 

  

Потреба за могућношћу коришћења интернета као медија за комуникацију између учесника, 

као и између учесника и ментора, веома је важна за интерактивност процеса учења као и за 

подршку овом процесу. 

 

У циљу што ефикаснијег повећања језичких компетенција, учесницима је додатно обезбеђен 

систем комуникације кроз два модела: 

 

● путем е-меила 

 

● уживо са особљем из партнерских организација када користе њихову опрему. 

 

Додатни материјали које учесници могу пронаћи овде су додатни писани материјали и/или 

додатне вежбе, које учесници могу користити за консолидацију научених вештина или који их 

могу усмерити на учење сличних нових вештина које су везане за садржаје које су учесници 

већ савладали. 
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3.1.4. Дигитална и е-меил комуникација 

 

Начин комуникације који ће бити обезбеђен учесницима који можда не разумеју у довољној 

мери упутства за коришћење веб платформе, додатно је обезбеђен е-маилом. Путем 

електронске поште ментор се обраћа групи учесника одједном или сваком учеснику 

појединачно. На овај начин учесници могу постављати питања и тражити појашњења, слати 

документе које су сами припремили и тражити додатну помоћ или препоруку у даљем развоју, 

те се могу договорити о динамици испуњавања евалуационих провера. 

 

Свака партнерска организација има активну е-маил адресу, а учесници се о томе обавештавају 

на почетку процеса учења путем веб платформе и могу је користити за контакт у било ком 

тренутку током програма. 

 

Поред тога, свака од организација може учесницима да поставља додатна питања путем мејла 

или уживо како би најбоље пратили напредак, по потреби могли да им доставе додатне 

материјале и решавају организационе проблеме везане за наставу. 

 

Такође, један од облика подршке учесницима који се одлуче да похађају е-учења су додатни 

материјали (хандоут) или презентације, које ће по потреби бити направљене и биће доступне 

учесницима у партнерским организацијама. 

 

Да би комуницирали путем е-поште, учесници морају да буду у могућности да се повежу на 

интернет да би слали или примали поруке. Партнерске организације ће обезбедити да учесници 

који немају неопходну електронску инфраструктуру или немају добру Ви-Фи везу користе веб 

платформу за повећање језичких компетенција током обуке сваког дана од 09:00 до 19:00 

часова. 
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3.1.5. Могућност предавања уживо 

  

У споразуму су партнерске организације допринеле и дале додатну вредност овом наставном 

плану и програму јер, уколико се укаже потреба и створе предуслови, поред учења преко веб 

платформе, наставни план и програм може се реализовати уживо у хибридном-комбинованом 

облику наставе или учењем у учионици. На овај начин, поред партнерских организација 

укључених у пројекат, наставни план и програм могу користити и друге организације, посебно 

у другим језичким подручјима. 

 

У овом случају, учесници ће моћи да похађају цео програм путем онлајн наставе у реалном 

времену или да га комбинују са наставом у учионици. Облик наставе у коме учесник прати 

наставу у реалном времену путем онлајн преноса не разликује се много од физичког присуства 

учесникау учионици. Све што се дешава у учионици учесник види и чује путем онлајн 

преноса, а пратећи канали и путем електронске поште омогућавају му да директно поставља 

питања предавачу у реалном времену. 

 

Онлине пренос наставе из учионице биће омогућен камером и микрофоном постављеним у 

учионици, који учесницима шаље слику и звук, и инсталираним звучницима и инсталираном 

апликацијом како би предавач могао да чује питања или их види у текстуалном облику. 

 

Учесник ће добити звук (глас) предавача, гласове учесника у учионици, изглед екрана за 

предавање и садржај табле (садржај зависи од предавања) и друге елементе које предавач 

користи да служе као наставни материјали. Камера ће бити окренута према предавачу и табли 

и неће снимати учеснике у учионици, осим када су они добровољно изразили интересовање и 

пристали да комуницирају са учесницима који похађају програм онлајн. 

 

Да би овај двосмерни онлајн трансфер био могућ, полазник на рачунару са којег ће пратити 

наставу треба да отвори линк за онлајн учионицу у коју је аутоматски регистрован приликом 

уписа и сачека да  предавање почне у договорено време. Такође, учесницима су потребни 

звучници или слушалице и микрофон за постављање питања. Они који неће имати потребну 

опрему могу је или позајмити од партнерске организације или пратити програм у 

просторијама партнерске организације. 
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Према писменој методи, учесник континуирано прати наставу на свом рачунару, ма колико се 

физички налазио од учионице у којој се настава заправо одржава. Уколико учесник има 

питања за предавача или му је потребна помоћ око задатака које треба да уради током часа, 

може да контактира предавача преко микрофона и/или, ако га нема, може да напише поруку 

предавачу и предавач ће одговориће учеснику на класичан начин. 

 

Да би учесник поставио питање, он уноси своје питање на које предавач одговара одмах или 

у току предавања, у зависности од начина и метода рада. На питање се може одговорити на 

начин да одговор буде видљив свим учесницима или приватно учеснику који је поставио 

питање. Поред ове директне методе, могуће је да учесник пошаље приватну поруку која је 

видљива само предавачу. 

 

Уколико учесник одлучи да дигне руку и тиме стави до знања предавачу да има питање, 

проблем или коментар, потребно је кликнути на икону подигнуте руке. Информација да  

учесник има питање или је потребна помоћ је одмах видљива предавачу, а учесник чека док 

му се предавач не обрати. Затим може да постави питање користећи микрофон или друге 

одабране и/или омогућене методе. 

 

У току предавања, предавач може добити и питања за која планом предавања није предвиђено 

време за детаљан одговор, а током предавања ће их евидентирати и 

накнадно разјаснити.. У овим, и сличним ситуацијама, предавач припрема питање на које ће 

одговорити након заказане паузе или током следећег предавања. 

 

У тренуцима када учесник жели да изрази конкретан осврт, моћи ће то да учини уз помоћ 

иконе подигнуте руке и/или начина постављеног питања на које ће предавач одговарати 

микрофоном. 

 

Све иконе су видљиве и учесницима и предавачу. На овај начин, у реалном времену, без 

губљења времена или додатног напора за одабир посебног дела интерфејса, предавач прати 

ангажовање учесника и њихову повратну информацију. 
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Такође, пре предавања, у паузи и на крају предавања, може се направити кратка анкета у 

зависности од потреба предавања и предавача. 

 

Прикупљене податке предавач може објавити (у процентима или другом прихватљивом 

облику, у зависности од врсте анкете и прихватљиве анализе), а могу бити добар начин за 

унапређење наставе и квалитета наставе и интеракције међу учесницима. 

 

Правила понашања на онлајн наставном сервису су идентична правилима понашања у 

учионици. Кршење ових правила или било какво ометање наставе ће се санкционисати 

санкционисањем учесника који ометају извођење наставе, односно предавач има право да 

таквим учесницима онемогући приступ предавању. 

 

На све описане начине, уз савремена достигнућа информационих технологија, настава се 

одвија без потешкоћа, или само за учеснике  који наставу прате путем онлајн преноса или 

истовремено за учеснике у учионици, без обзира на то колико је учесника у учионици и колико 

похађа наставу са удаљеним локацијама. 

 

 

 

 

3.1.6. Додатни садржаји доступни учесницима 

Сам сајт ће пружити упутства за коришћење иновативне веб платформе за почетнике како би 

их упознали са коришћењем ове специфичне платформе, што ће олакшати процес учења. 

Упутства ће бити пропраћена вишејезичним ромским појмовником у коме ће бити наведени 

кључни појмови из наставног плана и програма. Речник ће понудити термине на језицима 

земаља партнера са додатним енглеским и понудити преводе на три идентификована ромска 

језика у оквиру истраживања: синти ромски у Италији, љимба д'бјаш ромски у Хрватској и 

ромски чиб ромски у Словенији и Србија. Речник је кључан за веб страницу јер, осим што 

представља иновативну допуну систему е-учења на платформи, представља и 

превазилажење језичке баријере недовољног познавања језика која је можда настала током 

процеса самосталног учења на платформи. Веб садржај заједно са појмовником чини 

јединствену наставну јединицу за усвајање неопходних језичких компетенција за улазак на 
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тржиште рада у својим локалним заједницама. 

Учесници ће такође моћи да преузму материјале у виду текстуалних датотека и/или линкова 

доступних преко онлајн портала и у виду видео записа предавања одржаних на сајту.  

  

 

. 
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 4. НАСТАВНИ ПРОГРАМ  

 

 

 Наставним планом и програмом утврђује се план наставног рада по јединицама и одговарајућим 

часовима. Наставни план и програм ће обухватити распоред наставних јединица и број часова једне 

наставне јединице, с обзиром на сложеност садржаја и планиране исходе учења. Наставним планом и 

програмом се утврђује појединачна наставна јединица и тема, утврђују се исходи учења за сваку 

појединачну наставну тему, наводе материјални и кадровски услови за реализацију програма. Овај програм 

одређује образовне садржаје и исходе који ће користити за подизање језичких компетенција Рома на 

локалном језику и учење основних вештина потребних за проналажење посла. Циљ програма је упознавање 

са основним терминолошким одређењима појмова потребних за рад, запошљавање и уопште излазак на 

тржиште рада. Програм ће се одвијати на језику ромских националних мањина са ромског говорног 

подручја (конкретно синти у Италији, Љимба д'бјаш у Хрватској и ромски чиб у Словенији и Србији) уз 

преводе на језике партнерских организација и енглески језик. због доступности садржаја већем броју 

учесника. На овај начин подижемо језичке компетенције ромске националне мањине да што боље савладају 

језик земље у којој живе, а самим тим их јачамо и припремамо за излазак на тржиште рада. 

 

Иновативна веб платформа ће садржати образовне садржаје који омогућавају самостално учење кроз 

усвајање локалног језика и вештина потребних за запошљавање. Садржаји су прилагођени за усвајање 

језика ромске националне мањине јер ће се садржај изводити на ромском матерњем језику уз преводе на 

локалне језике (хрватски, српски, словеначки, италијански или енглески). Тиме се обезбеђује тачно и 

прецизно усвајање контекста појединих речи или појмова кроз самосталан рад и темпо учења 

прилагођен могућностима појединих учесника. Такође, пошто је самоучење процес учења у коме је 

ученик прави центар и темпо учења одређује само ученик, што му даје високу контролу над сопственим 

процесом учења, ученици последично развијају степен аутономије и одговорности. . 
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4.1. НАСТАВНИ ПЛАН 
 

 

Рб 
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

САТИ: 

теорија: вежбе: 

1. Основни појмови за потребе тржишта рада 6 6 

2. Основни појмови радног права на нивоу ЕУ 6 4 

3. Основни појмови друштвеног права 6 8 

4. Услови у изради СВ-а и образаца за 

запошљавање 

14 36 

 УКУПО 32 54 

 

 

ТЕМЕ: 

 

1. Основни појмови  за потребе 

тржишта рада 

2. Основни појмови  радног права 

на нивоу ЕУ 

3. Основни појмови  социјалног 

права на нивоу ЕУ 

4. Појмови уизради ЦВ-а и 

образаца за запошљавање 

 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 

 

86 
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4.2. НАСТАВНИ ПРОГРАМ 
 

4.2.1. ЈЕДИНИЦА: Основни појмови за потребе тржишта рада – 6 сати теорије и 

6 сати вежби 
 

ТЕМА САДРЖАЈ ИСХОДИ УЧЕЊА 
БРОЈ 

ЧАСО

ВА 

 

 

 

Незапосленост 

 

 Појам  незапослености 

 Основни економски 
и социјални 
показатељи 
незапослености 

 Појам незапослених и 
дуготрајно 
незапослених особа 

1. Објасните појам 

незапосленоси 

2. Набројати 

показатеље 

незапослености 

3. Разликовати шта је 

незапослена и 

дуготрајно незапослена 

особа     

 

 

 

Т1 

 

 

Социјална 

искљученост 

 Искљученост са 
тржишта рада 

 Економска 

искљученост 

 Искљученост 
кроз друштвену 
изолацију 

1. Објасните искљученост 

са тржишта рада 

2. Објасните социјалну 

изолацију 

3. Разликовати економску 

и социјалну 

искљученост 

 

 

Т1 

 

 

 

запошљивост 

 

 Запошљивост 
као синоним за 
радну 
флексибилност 

 Запошљивост као 
индивидуална 
особина 

1. Објасните појам 

запошљивости 

2. Упоредите 

запошљивост као 

радну 

флексибилност 

3. Упоредите 

запошљивост као 

индивидуалне 

особине 

 

 

Т1 

 

 

Активно 

тражење посла 

 Активна 
политика 
запошљавања 

 Како допринети 
активном 
тражењу посла 

1. Објаснити мере 

активне политике 

запошљавања 

2. испланирати активно 

тражење посла 

 

 

Т1 

В2 
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Комуникационе 

вештине и опште 

компетенције као 

фактор активног 

тражења посла 

 

 

 

 Основни 
принципи 
комуникације 

 Врсте комуникације 

 Комуникационе 

вештине 

 Пословна комуникација 

1. Објаснити основне 

принципе 

комуникације и 

2. Наведите 

врсте 

комуникација 

3. Применити 

вештине 

комуникације у 

условима рада 

4. Применити 

начине пословне 

комуникације 

 

 

 

 

Т2 

В4 

Методе рада: 

 

- Самостално е-учење путем онлајн платформе (садржаји, 

материјали, појмовник) 

- Самостално извођење и увежбавање градива.  

 

Методе евалуације: 

- самопроцена задовољства садржајем (према процени корисника) – 

онлајн упитник 

- упитници за самопроверу знања (након сваке наставне јединице) – 

онлајн упитник 

 

Материјални услови: 

 

Учесницима који приступају садржају на иновативној веб платформи потребан је 

лаптоп или компијутер са класичном конфигурацијом и приступом Ви-Фи да би 

приступили иновативној веб платформи. 

 

Веб платформа која омогућава самостално учење темпом и интензитетом који 

одговара индивидуалним могућностима учесника и која је прилагођена за коришћење 

путем мобилног уређаја (респонсиве). 

 

Објекти прилагођени потребама и могућностима образовања одраслих ромских 

националних мањина. Садржаји ће се изводити на ромским језицима (у зависности од 

подручја) и истовремено ће се преводити на локалне језике како би се омогућила 

настава о појмовима потребним за оспособљављање  за тржиште рада. 

 

 

Напомена: 

У случају наставе уживо, односно хибридне наставе – класична учионица опремљена 

столовима и столицама, рачунаром, слушалицама и микрофоном, Ви-Фи приступом 

предавачу и студентима, пројектором, флипчартом, а по потреби постоји 
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информативна учионица и др. учионице . 

Услови за особље: 
 
Стручњак за комуникације који говори ромски (посебно Синти у Италији, Љимба 
д'бјаш у Хрватској и Романи Цхиб у Словенији и Србији) за креирање и превођење 
образовног садржаја за платформу. 
 
* За форму у којој се одвија уживо у Србији, препоручује се коришћење стручњака са 
познавањем албанског језика. 
 

Литература и други извори знања за ученике: 

 
Састављена је интерна скрипта по наставном плану и програму. 
 

Литература и други извори знања за наставнике: 

 

 Предраг Бејаковић. Водич за социјално укључивање. Институт за јавне 

финанције, Загреб 

 

 Чубранић, Вера. Како запослити праву особу? Закон о раду, 1/04, Загреб, 2004 

 

 Худина, Борис.Центар за мобилност – нови посао уместо отказа, Закон о 

раду, 3/05, Загреб, 2005. 

 

 М.Муир, Диана. Водич за менаџере за закон о запошљавању: како заштитити 

своју компанију и себе. Сан Франциско, 2003 

 

 А. Пиннингтон, Р. Мацлин. Т. Цампбелл, Управљање људским ресурсима, 

етика и запошљавање. Оксфорд, 2007. 
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4.2.2. ЈЕДИНИЦА: Основни појмови радног права на нивоу ЕУ - 6 часова теорије и 4 часа 
вежби 
 

ТЕМА САДРЖАЈ 
ИСХОДИ 

УЧЕЊА 

БРОЈ  

САТИ 

 

Запошљавање на 

нивоу ЕУ 

 Појам радника на 

нивоу ЕУ 

 Право на рад 

 Начин заснивања 

радног односа 

1. Објаснити појам 

радника, права на 

рад и начине 

заснивања радног 

односа на локалном 

језику 

 

 

Т1 

 

 

Радно време 

 Појам 
радног 
времена 

 Рад са 
непуним 
радним 
временом 

 Рад на 
одређено 
време 

1. Објаснити појам 

радног времена 

на локалном 

језику 

2. Разликовати рад на 

одређено време, рад 

на неодређено и 

непуно радно време 

 

 

 

Т1 

 

Плате 

 

 
 Шта је плата? 
 Основна плата 
 Нето плата 

 Бруто плата 

1. Објаснити појам плате 

и шта све се сматра 

приходом од 

несамосталног рада 

на локалном језику 

2. Разликовати појам 

нето плате,бруто 

плате и разлика 

између ових појмова 

 

 

 

Т1 

 

 

 

 

Престанак 

уговора о раду 

 Начини 
отказивања 
уговор о раду 

 Права радника и 
остваривање 
права у 
различитим 
облицима отказа 
уговора о раду 

 

1. Објасните појам и 

начине отказивања 

уговора о раду на 

локалном језику 

2. Демонстрирати 

радничка права у 

случају отказа 

уговора о раду 

 

 

 

 

Т1 

В2 

 

 

Запошљавање 

малолетних 

лица 

 

 Права 
малолетника на 
рад 

 Посебна 
заштита 
малолетника 
у радном 

1. Објасните 

права.начина 

запошљавања и 

посебне заштите 

малолетника при 

запошљавању на 

локалном језику 

 

 

 

Т2 

В2 
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односу 2. Покажите начине за 

запошљавање 

малолетника 

3. Истражити посебну 

заштиту 

малолетника у 

радном односу 
 

Методе рада: 

 

- Независно е-учење путем онлајн платформе (садржаји, 

материјали, појмовник) 

- Самостално извођење и увежбање градива 

 

Методе евалуације: 

- самопроцена задовољства садржајем (према процени корисника) – 

онлајн упитник 

- упитници за самопроверу знања (након сваке наставне јединице) – 

онлајн упитник 

 

 

Материјални услови: 

 

Полазницима који приступају садржају на иновативној веб платформи потребан је 

лаптоп или компијутер са класичном конфигурацијом и приступом Ви-Фи да би 

приступили иновативној веб платформи. 

 

Веб платформа која омогућава самостално учење темпом и интензитетом који 

одговара индивидуалним могућностима полазника и која је прилагођена за коришћење 

путем мобилног уређаја (респонсиве). 

 

Садржаји прилагођени потребама и могућностима образовања одраслих ромских 

националних мањина. Садржаји ће се изводити на ромским језицима (у зависности од 

региона) и истовремено ће се преводити на локалне језике како би се омогућила 

настава о појмовима потребним за специјализацију за тржиште рада. 

 

 

  

Услови за особље: 

 

Стручњак за комуникације који говори ромски (посебно Синти у Италији, Љимба д'бјаш 

у Хрватској и ромски Чиб у Словенији и Србији)за креирање и превод образовног 

садржаја за платформу. 

 
*За форму у којој се одвија уживо у Србији, препоручује се коришћење стручњака са 
познавањем албанског језика. 
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Литература и други извори знања за ученике: 

 

Састављена је интерна скрипта по наставном плану и програму. 

 Литература и други извори знања за наставнике: 

 

 Вукадиновић, Радован. Упознавање са институцијама и правом Европске уније. 

Крагујевац, 2011 

 

 Касунић Периш, Марина. Регулација пуног и прековременог рада у државама 

чланицама Европске уније. РП, 10/07, Загреб 2007 

 

 Чуло, Иван. Међународни и европски инструменти за заштиту деце, младих и 

радника, са посебним освртом на чланове 7. и 8. Европске социјалне повеље. Закон 

о раду, 11/06, Загреб 2006 

 

 Моја основна права у Европској унији, Љубљана, 2008 

 

 Уредба (ЕУ) бр. 1231/2010. 
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¸ 4.2.3. ЈЕДИНИЦА: Основни појмови социјалног права на нивоу ЕУ - 6 сати теорије и 8 
сати вежби 
 

ТЕМА САДРЖАЈ 
ИСХОДИ 

УЧЕЊА 

БРОЈ 

САТИ 

 

 

Социјална 

заштита, 

тржиште рада и 

права за време 

незапослености 

 
 

 Бенефиције у 
систему 
социјалне 
заштите 

1. Објасните основне појмове и 

систем социјалне заштите на 

локалном језику 

2. Разликовати права на 

бенефиције у центрима за 

социјални рад - накнаде за 

боловање, породиљске накнаде, 

старосне накнаде, накнаде за 

повреде на раду, накнаде за 

одлазак у пензију, накнаде за 

незапослене 

 

 

 

Т2 

В2 

 

пензијско 

осигурање 

 

 Систем 
пензијског 
осигурања 

1. Објасните како се пријавити за 

пензију на локалном језику 

2. Истражите како да остварите 

своја права из пензијског 

осигурања 

 

Т2 

В3 

 

Здравствено 

осигурање и права 

пацијената 

 Основно 
здравствено 
осигурање 

 Европска 

картица 

здравственог 

осигурања 

1. Објаснити основне појмове 

здравственог осигурања на 

локалном језику 

2. Истражите како да остварите 

своја права на основно 

здравствено осигурање 

Т2 

В3 

Методе рада: 

 

- Независно е-учење путем онлајн платформе (садржаји, материјали, 

појмовник) 

- Самостално извођење и увежбавање градива 

 

Методе евалуације: 

- самопроцена задовољства садржајем (према процени корисника) – онлајн 

упитник 

- упитници за самопроверу знања (након сваке наставне јединице) – онлајн 

упитник 

 

Материјални услови: 

 

Полазницима који приступају садржају на иновативној веб платформи потребан је лаптоп 

или лаптоп са класичном конфигурацијом и приступом Ви-Фи да би приступили 

иновативној веб платформи. 

 

Веб платформа која омогућава самостално учење темпом и интензитетом који одговара 

индивидуалним могућностима учесника и која је прилагођена за коришћење путем 
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мобилног уређаја (респонсиве). 

 

Садржаји прилагођени потребама и могућностима образовања одраслих ромских 

националних мањина. Садржаји ће се изводити на ромским језицима (у зависности од 

поднебља) и истовремено ће се преводити на локалне језике како би се омогућила настава о 

појмовима потребним за специјализацију за тржиште рада.. 

 

Услови за особље: 

 

Стручњак за комуникације који говори ромски (посебно Синти у Италији, Љимба д'бјаш у 

Хрватској и Романи Цхиб у Словенији и Србији) за креирање и превођење образовног 

садржаја за платформу. 

 
* За форму у којој се одвија уживо у Србији, препоручује се коришћење стручњака са 
познавањем албанског језика. 
 

Литература и други извори знања за ученике: 

 
Састављена је интерна скрипта по наставном плану и програму. 
 

Литература и други извори знања за наставнике: 

 

 Директива 2014/50 / ЕУ 

 Уредба (ЕЗ) бр. 883/2004 

 Е. Спавента, М. Доуган. Социјална заштита и право ЕУ. Оксфорд, Портланд, 2005. 

 

 Вукадиновић, Радован. Упознавање са институцијама и правом Европске уније. 

Крагујевац, 2011 
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4.2.4. ЈЕДИНИЦА: Концепти у креирању СВ-а и формулара за запошљавање - 14 сати 
теорије и 36 сати вежби 

 

ТЕМА САДРЖАЈ 
ИСХОДИ 

УЧЕЊА 

БРОЈ 

САТИ 

Основни речник 

 

 

 Упознавање са појмовима 

потребним за проналажење 

посла и пласирање на 

тржиште рада 

1. Наведите основне 

појмове који се користе 

при запошљавању на 

локалном језику 

2. Опишите процес 

проналажења посла и 

пласирања на тржиште 

рада на локалном 

језику 

 

 

Т1 

В2 

Представљање себе 

и других 

 

 
 

 Представите себе и 
друге у неколико 
реченица на 
локалном језику 

1. Запамтите да се 

представите у 

неколико реченица на 

локалном језику 

2. Опишите себе у 

неколико реченица на 

локалном језику 

3. Користите локални 

језик да се представите 

у неколико реченица 

 

 

 

 

Т1 

В2 

Поздрав према 

ситуацији 

 Читање говора тела 

саговорника 

 Представљање себе и других 

на локалном језику са 

пожељном гестикулацијом, 

положајем тела и 

интонацијом гласа 

1. Објасните основне 

појмове психологије 

понашања на локалном 

језику 

2. Препознајте знакове 

говора тела, израза лица 

и тона гласа 

3. Изаберите како ћете се 

најбоље представити у 

зависности од конкретне 

ситуације 

 

 

 

 

Т1 

В2 

Разговор у 

друштвеним / 

пословним 

ситуацијама 

 
 
 

 Препознавање говора 
тела и коришћење тог 
знања у разговору – 
конверзацијски савети 
 

1. Препознајте знакове 

говора тела 

2. Примените говор тела 

док разговарате са 

другима 

3. Прилагодите ток 

разговора тренутној 

пословној ситуацији на 

локалном језику 

 

 

 

 

Т1 

В2 
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Представљање идеја 

 
 

 

 Привлачење и 
задржавање пажње 
слушалаца током 
излагања 

 Вежбе јавног говора 

 Представите своје идеје 
на атрактиван начин 
 

1. Идентификујте идеју 

2. Изразите своју идеју 

користећи говор тела и 

гестове 

3. Представите своју 

идеју на различите 

начине 

4. Представите своју 

идеју на локалном 

језику 

5. Припремите 

говор на 

локалном језику 

 

 

 

 

 

 

Т2 

В4 

Остваривање 

контакта телефоном 

 

 

 Основни елементи 

телефонске 

комуникације 

 Демонстрација 

телефонског разговора 

 

1. Наведите основне 

елементе 

телефонске 

комуникације 

2. Покажите 

телефонски 

разговор на 

локалном језику 

 

 

Т1 

В2 

Е-маил, факс и 

писма 

 

 Изабор стила писања е-

поште 

1. Користите дигиталне 

алате за писану 

комуникацију на 

локалном језику 

Т1 

В2 

Договарање 

састанка 

 

 Договарање састанака на 

локалном језику 

 

1. Предложите договор за 

састанак на локалном 

језику 

Т1 

В2 

Реторичке технике 

у излагању 

 

 

 Основне реторичке технике 

са нагласком на локалном 

језику 

 Вежбање јавног говора 

радом у групи 

1. Запамтите основне савете 

за разговор 

2. Наведите једноставне 

реторичке технике 

3. Примените најчешће 

једноставне разговорне и 

реторичке технике 

4. Представите себе и своје 

врлине на локалном језику 

 

 

 

Т2 

В4 
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Опраштање и 

захваљивање   на 

гостопримству 

 

Демонтрација бонтона при 

захваљивању и опраштању 

 

 

  

 

1. Наведите пожељне 

облике понашања на 

локалном језику 

2. Поновите како се на  

крају састанка 

захвалити и опростити 

са странком на 

локалном локалном 

језику 

3. Покажите пожељно 

понашање током 

интервјуа за посао или 

састанка на локалном 

језику 

 

 

 

 

Т1 

В2 

 

 

 

 

 

Лични профил 

 

 

 

 Креирање сопственог 
профила који ће се 
користити у биографији 

1. Опишите своје 

хобије и 

интересовања на 

локалном језику 

2. Препознајте своје 

врлине 

3. Присутно 

претходно радно 

искуство на 

локалном језику 

 

 

Т2 

В4 
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Креирање 

биографије СВ 

 

 Личне информације 

 Структурирање биографије 
 Презентација 

специфичних вештина 
                                                                   

1. Користите стечено 

знање 

2. Направите жељену 

биографију на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т2 

В4 

 

 

 

Пробни 

разговор за 

посао 

 

 Понављање 

комуникацијских и 

реторичких вештина на 

локалном језику 

 Симулација интервјуа 

за посао 

 

 

1. Комбинујте претходно 

знање у 

демонстрацију 

интервјуа за посао 

2. Симулирајте интервју 

за посао на локалном 

језику 

 

 

Т2 

В4 

 

Методе рада: 

 

Независно е-учење путем онлајн платформе (садржаји, материјали, 

појмовник) 

- Самостално извођење и вежбање материјала 

 

Методе евалуације: 

- самопроцена задовољства садржајем (према процени корисника) – 

онлајн упитник 

- упитници за самопроверу знања (након сваке наставне јединице) – 

онлајн упитник 

 

Материјални услови: 

 

Учесницима који приступају садржају на иновативној веб платформи потребан је 

лаптоп или лаптоп са класичном конфигурацијом и приступом Ви-Фи да би 

приступили иновативној веб платформи. 
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* Ознака В се односи на вежбе у настави уживо. Када уче на платформи, учесницима се 

саветује да покушају да покажу шта су научили.
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Према Заједничком европском референтном оквиру, ниво утврђен након полагања: 

 

ЗаједничкиЕвропски референтни оквир за језике: учење, настава и вредновање, 

Школска књига, 2005. 

 

 

По завршетку програма учесник постаје основни корисник локалног језика земље у којој живи, односно 

према Заједничком европском референтном оквиру стиче А2 ниво знања и служења на локалним језиком. 

 

 

Учесник ће бити у стању да: 

 

 

У ОБЛАСТИ РАЗУМЕВАЊА: 

- разуме фразе и најчешће коришћене речи из области од непосредног интереса (нпр. основне 

појмове везане за представљање себе и других, комуникацију и пословну комуникацију, рад и 

запошљавање и остваривање здравствених и социјалних права) 

- разуме основно значење кратких, јасних и једноставних порука и јавних саопштења 

 

ИЗ ОБЛАСТИ ЧИТАЊА: 

- читати врло кратке једноставне текстове 

- пронаћи одређене предвидљиве информације у једноставним свакодневним писаним 

материјалима (потражити послове на интернету, потражити на мрежи упутства за права и 

бенефиције из области пензијског и здравственог система) 

- разуме кратке и једноставне текстове (разуме онлајн огласе за посао и разуме онлајн упутства о 

томе како да уреди свој профил и/или ЦВ) 

 

У ОБЛАСТИ ГОВОРА: 

- комуницира у једноставним и уобичајеним ситуацијама које захтевају једноставну и директну 

размену информација о познатим темама (како се представити, описати своја интересовања и 

хобије, представити своје предности и мане, изнети своје идеје и одржавање  разговора за 

посао)
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5. ПРОВЕРА СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

 

 

Успешна завршна провера стеченог знања 

На веб платформи путем које ће ромска национална мањина моћи да повећа своје језичке 

компетенције биће доступно следеће: 

 

● упитници за самооцењивање задовољства– који ће бити понуђен учесницима током 

обуке, а који ће служити као самопроцена задовољства учењем и подизање језичких 

компетенција кроз иновативну веб платформу 

● упитници за самооцењивање– Након сваке наставне јединице, учесници ће имати 

прилику да реше онлајн упитник како би утврдили ниво свог знања пре него што пређу 

на следећи модул. 

 

Као евалуацију, учесници ће моћи да попуне упитнике за самопроцену задовољства садржајем 

и упитнике за самопроцену знања. Упитници за самооцењивање задовољства садржајем 

служиће као контрола квалитета саме веб платформе, а упитници за самопроцену знања ће 

служити као повратна информација учесницима о нивоу њиховог знања о одређеној теми. На 

овај начин сваки учесник може да прати сопствени процес учења (упитник за самооцењивање) 

и по потреби прилагоди темпо стицања новог знања или се врати на стари садржај и поново 

утврдити градиво на задовољавајући ниво (упитник за самопроцену задовољства). Између 

осталог, ови упитници ће послужити нама и партнерским организацијама интерно за 

дистрибуцију резултата пројекта и као индикатори успешности самог програма. 

 

По успешно завршеној провери , сваком полазнику се издаје Уверење о учешћу у програму 

повећања језичких компетенција ромске националне мањине. 

 

* Сертификат издаје партнерска организација у земљи говорног подручја (Хрватска, 

Словенија, Србија, Италија), у зависности од говорног подручја полазника. 

 

Свака од партнерских организација може да изда сертификат о похађању студенту који 
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користи веб платформу и користи енглески језик. 

 

 

* Напомене: 

 

Речи и термини специфични за род који се користе у овом документу подједнако се односе на 

оба рода (мушки и женски) и на оба броја (једнину и множину), без обзира да ли се користе у 

мушком или женском роду, или у једнини или множини . 
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2. РЕЧНИК 

 

 

ИЗРАЗ: ЗНАЧЕЊЕ: 

Компетенције 
Компетенције су знања и вештине и 

повезана независност и одговорност 

Исходи учења 

Исходи учења су компетенције које је 

особа стекла учењем и доказала након 

процеса учења 

Скраћеница СВ 
Скраћеница: курикулум, 

биографија,животопис 

Хибридни облик наставе 

Хибридна или комбинована настава је 

комбинација класичне  наставе у 

учионици и наставе уз помоћ 

технологија које омогућавају е-учење. 

Е-учење 

Електронско учење уз коришћење 

комуникационих и информационих 

технологија 

Конфигурација рачунара Скуп делова који чине лични рачунар 

Мбит/с 
Јединица мере за брзину преноса 

података 
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