
SPLETNO UČNO 
MESTO ZA GLUHE IN 

NAGLUŠNE
“Kako do zaposlitve?“

Spletno učno mesto za gluhe in naglušne 
“Kako do zaposlitve?” zajema različne sisteme, 
ki omogočajo posredovanje e-gradiva in ko-
munikacijo med udeleženci. 

Projekt delno fi nancira Evropska unija v okviru pro-
jekta Vseživljenjsko učenje, projekt DEAFVOC 2. 
Prav tako ga delno podpira Javna agencija za ra-
ziskovalno dejavnost v okviru programa Znanost 
mladini, fi nančna podpora mladim raziskovalcem.

Avtorji: 
prof. dr. Matjaž Debevc, Primož Kosec, Milan 
Rotovnik, dr. Mateja Verlič, Ines Kožuh, Živa 

Peljhan, dr. Marko Ivanišin

Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko

Za vsebino dokumenta je odgovorna Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in v 
nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije.

Zahteve Spletnega učnega mesta za gluhe in 
naglušne:

Kaj potrebujemo?
osebni računalnik,•	
spletna video kamera (opcijsko),•	
širokopasovni dostop do interneta.•	

Oprema za posredovanje in komunikacijo:
strežniški sistem z video posnetki tolmača   •	

  znakovnega jezika,
spletni aplikacijski strežnik,•	
širokopasovni dostop do interneta. •	

Gradivo je predano v uporabo: 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovan-   •	

  je,
Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana,•	
Društvu gluhih in naglušnih Podravja  •	

  Maribor.
Koordinator projekta: 

Finska zveza gluhih, Helsinki, Finska
Partner projekta: 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, Maribor, Slovenija 

http://ara.uni-mb.si:85



Slovar v slovenskem znakovnem jeziku z uporabo 
prosojnega video posnetka tolmača.

Spletno učno mesto za gluhe in naglušne “Kako do zapos-
litve?”

Zaradi hitrega razvoja informacijske in komu-
nikacijske tehnologije (IKT) ter širokopasovnih 
tehnologij se v e-izobraževanju pojavlja vse večja 
potreba po gradivih, prilagojenih tudi za gluhe 
in naglušne. Cilj prilagodljivega e- izobraževanja 
je omogočiti vsem, ne glede na težave, dostop 
do učnega sistema na čim bolj enostaven in 
naraven način. Slabost tradicionalnega načina 
izobraževanja je v tem, da zahteva veliko pri-
lagajanja in individualnega dela s slušatelji in s 
tem velike delovne vložke pedagoških delavcev. 

Raziskave so pokazale, da gluhi in naglušni nu-
jno potrebujejo klasična gradiva skupaj s pre-
vodi v slovenski znakovni jezik. Zaradi velikega 
pomanjkanja te vrste gradiv, je konzorcij pro-
jekta oblikoval in izdelal spletno učno mesto, ki 
je v celoti prevedeno v slovenski  znakovni jezik 
in podpira komunikacijo med udeleženci. 

Spletno učno mesto za gluhe in naglušne “Kako 
do zaposlitve?” tako predstavlja sodobno in ino-
vativno obliko e-izobraževanja, ki omogoča, da 
se lahko gluhi in naglušni ne glede na stopnjo 
izgube sluha in ne glede na predznanje, sami ali 
s pomočjo tutorjev udeležijo izobraževanja na 
daljavo ali v učilnici. 

Spletno učno mesto za gluhe in naglušne je 
oblikovano v posebej prilagojenem spletnem 
učnem okolju Moodle, s čimer se je povečala 
enostavnost in stabilnost uporabe sistema. 

Uporabniki dostopajo do šestih poglavij, ki 
zajemajo nasvete za iskanje zaposlitve, kako 
napisati prijavo, prošnjo in življenjepis ter kako 
uporabljati spletne strani Zavoda RS za zapo-
slovanje. Vsa poglavja vsebujejo vsebino, preve-
deno v slovenski znakovni jezik, vaje, kvize ter 
domače naloge. 

Za potrebe komunikacije se lahko izvaja klasična 
klepetalnica, forum in tudi videokonferenčni 
sistem, prav tako preveden v slovenski jezik. 

•	prikaz	transparentnega	videja	znakovnega		
 jezika (SLI Modul)
•	prevod	pisanega	besedila	v	slovenski	zna-
 kovni jezik, 
•	krajši	slovar	v	slovenskem	znakovnem			
 jeziku, 
•	interaktivnost	(vaje,	kvizi,	naloge)
•	komunikacijska	orodja	na	enem	mestu	
 (forum, klepetalnica, videokonferenca)
•	podnapise	k	video	posnetku	tolmača	zna-
   kovnega jezika,
•	posredovanje	elektronske	multimedijske		
 vsebine gluhim in naglušnim, 
•	videokonferenčno	komunikacijo,	
•	spremljanje	predavanj	prek	spleta	s		 	
 pomočjo videokonference, 
•	ogled	predavanj	v	živo,	
•	tipkalno	klepetalno	okno,	
•	forum	za	skupno	izmenjavo	mnenj,	
•	nadzor	nad	dostopom	slušateljev,
•	enostavno	uporabo.

Ozadje Kako deluje? Kaj zagotavlja?


