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Jezikovni program - Začetni tečaj nemščine A1 (preživetvena raven) 
 
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 60 ur 
Predvideno število vključenih v posamezno izvedbo programa je 15 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. Program je namenjen 
osebam brez predznanja nemščine.  
 
VSEBINA PROGRAMA: 
1. UVOD in OSEBNA PREDSTAVITEV  
Spoznavanje kulture, držav in jezika; oblikovanje predstavitve sebe in drugih oseb; dialogi in predstavitev 
svojega dela, hobijev, družine ipd. 
2. OSNOVE SLOVNICE 
Učenje slovničnih pravil in osnovnih glagolskih časov; osebni zaimki, svojilni zaimki, vprašalnice, 
pridevniki, modalni glagoli. 
3. BESEDIŠČE VEZANO NA TEME: 
Dan, ura in datum; družina in poklic; vsakdan v mestu; na poti; hrana in pijača; osnovni pozdravi; potrdi z 
da in zavrne z ne; vljudnost: oprostite, prosim, hvala; obrazci z osebnimi podatki – ime in priimek, 
naslov, državljanstvo, zakonski stanom; razglednica; predstavim se; moj kraj; vsakdanje potrebe; 
osnovno besedišče. 
 
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. Udeleženci  
morajo znati: napisati preprosta obvestila prijateljem, opisati zna, kje živi, izpolniti obrazce z osebnimi 
podatki, napisati  preproste izolirane besedne zveze in stavke, napisati  kratko enostavno sporočilo na 
razglednici (pozdrave s počitnic in voščila), s pomočjo slovarja  napisati kratka pisma in sporočila, 
razumeti vsakdanje izraze v zvezi s preprostimi in konkretnimi vsakdanjimi potrebami, če govorec govori 
jasno, počasi in če ponavlja, razumeti vprašanja in navodila ter slediti kratkim in preprostim, razume 
številke, cene in čas, enostavne stavke, na primer v obvestilih ali na plakatih in v katalogih. 
 
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.  
 


