
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 
 

Program: Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO) 
Ime programa: Slovenščina za albansko govoreče 
 
Trajanje programa: 40 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
 
Ciljna skupina: so odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno 

z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki 

imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. 

Cilji programa: Glavni cilj programa je začetno opismenjevanje v slovenskem jeziku albansko govorečih 

udeležencev. Udeleženci si bodo razvili osnovne spretnosti branja in pisanja ter govornega 

sporazumevanja v slovenskem jeziku. Tako si s pomočjo različnih učnih dejavnosti razvijajo ključno 

kompetenco sporazumevanja v tujem jeziku, ob tem pa tudi socialne in medkulturne kompetence, 

predvsem v smislu spoštovanja kulturne raznovrstnosti. 

 
Vsebine programa: 
 

1. Abeceda 
2. Pisanje v slovenščini: 
3. Številke 
4. Predstavimo se 
5. Moja družina 
6. Oblačila in obutev 
7. Hrana, pijača 
8. Pri zdravniku 
9. Vreme in čas 
10. Dom/stanovanje 
11. Šola/izobraževanje 
12. Uporabne informacije 
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 
Udeleženci:  

 spoznajo slovensko abecedo in se seznanijo s pisanjem velikih in malih tiskanih črk,  

 prepoznavajo posamezne glasove in jih znajo ustrezno zapisati,  

 berejo besede, krajše povedi in besedila,  

 štejejo in znajo števila tudi zapisati,  

 uporabljajo vljudnostne izraze (fraze) in osnovne pozdrave,  

 razumejo, če jih kdo sprašuje po njihovih podatkih,  
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 se predstavijo,  

 predstavijo svoje družinske člane  

 odgovorijo na enostavna vprašanja,  

 poimenujejo pogoste poklice in vsakodnevna družinska opravila,  

 pritrjujejo in zanikajo, izrazijo počutje, zahvalo, vljudnostne fraze, vzpostavijo stik (s kom?), 
telefonirajo, prosijo za pomoč, se opravičijo, se poslovijo …,  

 zapišejo preprosta besedila, kot so: razglednica, SMS-sporočilo, vabilo, zahvala, opravičilo,  

 izpolnijo enostaven obrazec z osebnimi podatki,  

 poimenujejo predmetnost okoli sebe ter se sporazumevajo po naučenih vzorcih,  

 poimenujejo osnovne barve, simbole za enote in cene v evrih,  

 znajdejo se v vsakodnevnih situacijah v pogovoru z drugimi osebami (uradnikom, trgovcem, 
natakarjem, zdravnikom, zobozdravnikom, učiteljem, farmacevtom, stanodajalcem …),  

 razumejo in pridobivajo informacije v zvezi z nakupovanjem, uporabljajo ustrezne izraze pri naročanju 
ali pripravi hrane,  

 primerno položaju uporabljajo tikanje in vikanje,  

 poimenujejo dele telesa in opišejo svoje počutje,  

 razumejo preprosto izražena vprašanja in izjave v vsakodnevnem življenju in nanje odgovorijo,  

 izražajo svoje potrebe,  

 razumejo in sledijo preprostim navodilom (npr. opis poti),  

 uporabljajo izraze za čas in pripovedujejo o dogodkih v smiselnem časovnem zaporedju,  

 razumejo pogovor o znanih temah,  

 iz besedila razberejo (izluščijo) posamezne informacije,  

 izmenjujejo podatke, ki se nanašajo šolo in prepoznavajo pogosto rabljeno besedišče (oblačila, 
obutev, hrana, pijača, deli telesa, vreme …),  

 razumejo preproste in znane besede/besedne zveze,  

 preberejo enostavnejše besedilo,  

 prepoznavajo besede in besedne zveze v obrazcih, razumejo bistvo kratkih sporočil (npr. šolskih 
obvestil, malih oglasov ipd.),  
 
   

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 1-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v 
dopoldanskem ali popoldanskem 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. 
 


