
 

                                                                                                                                                         

 

4. PRIPRAVE NA OPRAVLJANJE IZPITOV IZ SLOVENSKEGA JEZIKA 

 

Trajanje v urah ter po izvedbi: 30 ur, ki so izvedene v 10 srečanjih, ki trajajo po 3 ure. 
 
Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: brezposelni in zaposleni v organizacijah, nižje izobraženi 
(ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola), starejši od 45 let. Program je namenjen tako zaposlenim kot 
iskalcem zaposlitve, koristil bo predvsem tistim, ki bodo opravljali izpit iz znanja slovenščine. Udeleženci 
izobraževanja imajo enkratno priložnost, da se brezplačno učijo slovenščine v skupini z ljudmi, ki imajo 
približno enako predznanje. Na začetku bodo udeleženci izpolnili jezikovni test. 
Program bo potekal po učbeniku in delovnem zvezku Čas za slovenščino (Mihaela Knez, Damjana Kern, Tjaša 
Alič, Matej Klemen, Katja Kralj). 

 
Izvedbe: 2 skupini v 2019. 

 
Cilji Vsebine in izvedba  Pridobljene kompetence 

Udeleženci pridobijo: 
 

 dodatne jezikovne 
kompetence, 
 

 pridobijo medkulturne 
kompetence, 
 

 pridobijo kompetence, 
ki jim pomagajo pri 
osebnem razvoju in 
delovanju v naši družbi, 
 

 izboljšajo funkcionalno 
pismenost,  
 

 usvojijo osnovne 
slovnične strukture. 

 

 Jaz in moja družina: raba sklonov, 
raba predlogov, raba zaimkov, 
izražanje časa in pogoja, raba 
dopolnjevalnih vprašanj … 
 

 Hrana, naročanje, recepti, 
slovenske jedi, prazniki: raba 
rodilnika, izražanje količine, 
izražanje datuma, izražanje 
dopustnosti in nasprotja … 
 

 Moje mesto: skloni, raba prislovov 
domov in doma, izražanje kraja … 
 

 Moj dom: izražanje posledice, 
sklepanja, raba predlogov, 
zaimkov, raba orodnika … 
 

 Telo in zdravje: raba velelnika, 
raba predlogov, raba vseh sklonov, 
besedni red, pravilno naglaševanje 
… 

Udeleženci: 
 

 se lahko v veliki meri samostojno 
sporazumevajo v predvidljivih 
sporazumevalnih položajih ob 
vsakdanjih temah, 
 

 razumejo bistvene informacije v krajših, 
enostavnih, zapisanih in govorjenih 
besedilih, 
 

 znajo ob navodilih napisati krajše 
besedilo za vsakdanjo rabo, 
 

 njihovo govorno in pisno izražanje je 
sicer preprosto, a dovolj ustrezno in 
pravilno, da sporazumevanje poteka 
nemoteno, 
 

 znajo predstaviti sebe in svojo družino, 
znajo se pogovarjati o službi in prostem 
času, znajo nekaj povedati o kraju, v 
katerem živijo, 
 

 znajo izpolniti obrazce z osebnimi 
podatki. 
 

 

Vse aktivnosti so brezplačne. 


