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Organizacija tečajev tujega jezika 

Namen
Pomemben del Popotniškega združenja Slovenije se odvija po HI hostlih po vsej Sloveniji. 
Želimo si, da bi naši hostli postali kraj srečevanja popotnikov in lokalnih prebivalcev 
tudi preko različnih aktivnosti. Želimo si, da naši hostli postanejo kraj izmenjav izkušen 
in znanj. V tem okviru smo se odločili za nudenje nove prostovoljne aktivnosti in sicer 
nudenja učenja osnov tujih jezikov. Namen je učenja tujih jezikov tistih, ki si tega ne 
morejo privoščiti. 

Naloge
Prostovoljec z znanjem tujih jezikov bo odgovoren za izvedbo tečajev tujih jezikov. Tečaji 
morajo biti kakovostni in zanimivi, v njih pa naj bodo podane osnove za komunikacijo v 
tujem jeziku. Ponuditi je treba znanje tujega jezika, s katerim se bo lahko prostovoljec 
sporazumeval v tujini. Organizacija in vodenje tečajev sta nalogi prostovoljca, potekali pa 
bodo v prostorih HI hostlov. Tečaje bo treba tudi promovirati preko socialnih omrežij, da se 
zagotovi zadostno število članov.  Sam tečaj naj bo poučen, a naj ne bo preveč suhoparen. 
Treba je tudi predhodno pripraviti načrte učnih ur in gradiva. Pomembno je, da se jezik 
uči preko velikega števila praktičnih primerov. Urni obseg tečaja bo dogovorjen naknadno, 
urnik pa bo določil prostovoljec sam, v sodelovanju s hostlom, kjer bo tečaj izvajan. 

Obveznosti
Priprava na dogodek poteka doma na računalniku, tablici ali telefonu. Prostovoljec sam 
uravnava urnik svojega dela. Pred tečajem se je treba oglasiti tudi v izbranem HI hostlu 
za ogled prostora, kjer bo potekal tečaj. Potrebno pa je tudi dogovarjanje z odgovorno 
osebo pri Popotniškem združenju Slovenije. Tečaje more prostovoljec voditi zbrano in 
odgovorno, da bo rezultat kar se da kakovosten.  

Treba se je zavedati, da gre za resno in odgovorno delo, ki mora predstavljati organizacijo 
v najboljši luči. Pri samem delu je treba upoštevati navodila odgovorne osebe, ki 
prostovoljcu pomaga pri samem načrtovanju dogodka in pri njegovi izvedbi.  Prostovoljec 
je odgovoren za širjenje kvalitetnih informacij, ki ne temeljijo na laži in izmišljevanju, saj 
to škodi organizaciji in njenemu poslanstvu. Pred začetkom se je treba seznaniti z vizijo in 
cilji organizacije. 

Ciljna skupina
Ciljna publika so mladi in mladi po srcu (starost ni pomembna z vidika medgeneracijskega 
sodelovanja) ter tisti, z manj priložnostmi, ki v svojem življenju želijo več aktivnosti, svežine, 
dogodivščin, sprememb na bolje in novega znanja za kvalitetnejše življenje. Posebna ciljna 
publika so vsi tisti, ki si drugače učenja tujih jezikov ne morejo privoščiti. Tečaj tujih jezikov 
bo tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi za goste hostlov. 
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Potrebna znanja za delo
Za nemoteno opravljanje dela so zagotovo izkušnje s poučevanjem tujih jezikov zaželene, 
vendar je možno vodenje tečajev tudi brez izkušenj. Potrebno je poglobljeno znanje tujih 
jezikov vsaj na stopnji B2. Nekaj smernic in navodil za uspešno delo lahko prostovoljec 
pridobi na sami organizaciji, ki mu bo omogočila pridobivanje izkušenj na tem področju. 

Podpora pri delu
Prostovoljcu bo dodeljen mentor z ustreznim znanjem in izkušnjami z prirejanjem 
jezikovnih tečajev. Prostovoljec dobi nekaj splošnih napotkov za pripravo in izvedbo. 
Prostovoljcu bo tudi nudil pomoč pri komunikaciji s HI hostlom, kjer bo prostor izvedbe 
potopisa. To ne izključuje dejstva, da so vsi zaposleni znotraj organizacije odgovorni za 
motiviranje prostovoljca pri delu in nudenju pomoči, če je to potrebno. Zaposleni poda 
napotke o sami predstavitvi in pomaga prostovoljcu pri komunikaciji s hostlom in mu nudi 
pomoč pri tehnični organizaciji.  

Poročanje
Prostovoljec je odgovoren, da beleži seznam vseh ur, ki jih nameni za prostovoljno delo. 
Poročilo se oddaja letno v začetku tekočega leta. 

Stroški
Delo je prostovoljno in ni plačljivo. V primeru morebitnih stroškov, se ti po predhodnem 
dogovoru izplačajo prostovoljcu. 


