
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 

 
Program: Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO) 
Ime programa: OSVEŽITVENI TEČAJ NEMŠČINE (raven A2) 
 
Trajanje programa: 40 ur 
 
Ciljna skupina: odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so nižje izobraženi (vključno z ISCED 3) – srednje 

splošno in strokovno izobraževanje) in manj usposobljeni odrasli na visokošolski ali univerzitetni 

izobrazbi,  s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali 

študenta. Osebe brez osnovnega predznanja nemščine in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo.  

Cilji programa: osvežitev osnovnega znanja nemščine za uspešnejše pisno in govorno sporazumevanje 

kjer koli, razvijati sposobnost sporazumevanja v nemščini, izboljšati sposobnost vsakodnevne rabe 

jezika in sposobnost izražanja v različnih družbenih okoliščinah. 

 

Udeleženci bodo glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem jezikovnem 
okviru (SEJO), dosegli oziroma usvojili raven A2. 
 
Vsebine programa: 
 

1. OSEBNA PREDSTAVITEV  

– preproste vsakdanje vljudne oblike pozdrava in govora 

– oblikovanje osebne predstavitve in predstavitve oseb 

– dialogi in predstavitev svojega dela  

– hobiji 

– družina. 

 

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: 

– kdo sem in kje živim 

– preproste vsakdanje vljudne oblike pozdrava in pogovora 

– pozdravi, počutje, novice 

– družabni pogovor 

– služba in prosti čas (poklici, delovne naloge) 
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– povabilo, srečanje (kje, kam) 

– ljudje, videz, biografija, služba življenjski prostori in razmere, predmeti; 

– hišni ljubljenčki in lastnina, dogodki in dejavnosti, kaj imaš rad/česa ne maraš, načrti, dogovori, 

navade, opravki, osebne izkušnje; 

– enostavne, vsakdanje, neposredno omejene, o delu in prostem času, osnovne potrebe;  

– enostavno/predvidljivo preživetje, enostavne, konkretne potrebe: osebni podatki, dnevni opravki, 

iskanje informacij, enostavni napotki in navodila, druga navodila, razvedrilo, navade, opravki, 

pretekle dejavnosti, vsakodnevna opravila, znane situacije in teme vsakodnevne situacije s 

predvidljivo vsebino; 

– trgovina, pošta, banka, potovanje; javni prevoz (avtobus, vlak in taksi), lepota, zdravje; 

– napotki za pot in vozovnice, vsakodnevne dobrine in storitve.  

 
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 
Udeleženci izobraževanja bodo z nadgradnjo že obstoječega znanja tujega besednjaka, funkcionalne 

slovnice, fraz, s konverzacijo in z uporabo tega znanja v različnih situacijah v prvi vrsti krepili 

kompetenco sporazumevanje in izražanja v nemškem jeziku. Poleg tega bodo razvijali sposobnosti 

izražanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki, slušne, bralne, govorne 

in pisne kompetence v sklopu družbenih in kulturnih okoliščin. Razvijali bodo sposobnosti razumevanja 

govornih sporočil, sposobnosti branja, razumevanja in pisanja besedil, usposabljanje za govorne in 

pisne stike z govorci angleščine, usposabljanje za uporabo angleščine pri pridobivanju podatkov iz 

pisnih in drugih virov, motiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj, razvoj sposobnosti 

spodbujanja, vzdrževanja in sklepanja dogovorov, razvoj sposobnosti ustrezne uporabe pripomočkov. 

   

Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih  in/ali v organizacijah, iz 
katerih bodo udeleženci programa.  
Usposabljanje se bo izvajalo do 2-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v 
popoldanskem času, po predhodnem dogovoru z delodajalci deloma tudi v dopoldanskem času.  
 
Število udeležencev v skupini: 13–15. 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine. 
 


