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Jezikovni program - Tečaj angleščine B1 (sporazumevalna raven) 
 
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 60 ur 
Predvideno število vključenih v posamezno izvedbo programa je 14 udeležencev. 

CILJNA SKUPINA: Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna 
območna služba napoti na izobraževanje in za lažje vključitev na trg dela potrebujejo osnove jezika oz. 
potrebujejo kompetence sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih osebnih in poslovnih situacijah 
na nadaljevalni ravni B1 za uspešnejše komuniciranje v angleščini v vsakodnevnih situacijah in družbenih 
okoliščinah. 

 
VSEBINA PROGRAMA: 
1. OSEBNA PREDSTAVITEV  
Preproste vsakdanje vljudne oblike pozdrava in govora; oblikovanje osebne predstavitve in predstavitve 
oseb; dialogi in predstavitev svojega dela, hobijev, družine ipd. 
2. OSNOVE SLOVNICE 
Obnovitev in utrditev slovničnih pravil in osnovnih glagolskih časov; osebni zaimki, svojilni zaimki, 
vprašalnice, pridevniki, modalni glagoli. 
3. BESEDIŠČE VEZANO NA TEME: 
Vsebina knjige/filma izkušnje odzivi na oboje sanje, želje, ambicije pripovedovanje zgodb; osnovni 
podatki o nepredvidljivih pripetljajih, na primer nesrečah; natančni napotki; zbrane podrobne 
informacije o znanih stvareh na določenem področju; večina tem, pomembnih za vsakdanjik: družina, 
hobiji, služba, potovanje, hišna opravila, hišni ljubljenčki,  trenutni dogodki; življenjski slog, 
izobraževanje, kulturne razlike med slovenijo in angleško govorečimi okolji; delo, osebna pisma, v 
katerih so opisani dogodki, občutja in želje, doživetja, vtisi; besedila na teme, ki jih poznajo ali jih osebno 
zanimajo, »standardni« govor o znanih temah v zvezi z delom, šolo, prostim časom; bistvo radijskih in 
televizijskih oddaj o aktualnih temah (zanimanje); pisma, brošure in kratki uradni dokumenti, časopisni 
članki; uporaba opreme; argumentiranje; prijatelji, novice, kultura, glasba, film, vsakdanji pogovor. 
 
POGOJI ZA VKLJUČITEV: 
Po potrebi rešiti Uvrstitveni test na ravni B1. 
 
NAČINI PREVERJANJA ZNANJA: 
Pridobljeno znanje se bo preverjalo sprotno po vsaki lekcijo in modulu na posameznih srečanjih v obliki  
diskusije oz. krajšega preverjanja v obliki vaj. Zadnje srečanje, v trajanju dveh šolskih ur, bo namenjeno 
pisnemu in ustnemu preverjanju znanja (zaključni test) in doseganja spretnosti v celoti.  
 
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi ter pri konzorcijskih partnerjih. Program traja 60 

andragoških ur oz. predvidoma 8 tednov, potekal bo 2x tedensko v dopoldanskem ali popoldanskem 

času po največ štiri šolske ure.  


