
 

                                                                                                                                                         

 

1. ZNANJE TUJEGA JEZIKA – POT DO USPEHA  
 

Trajanje v urah ter po izvedbi: 60 ur. Tečaji tujih jezikov so predvideni 2 do 3-krat tedensko v obsegu 6 do 9 
ur. Za udeležence s predznanjem bo potreben predhodni uvrstitveni test. 
 
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, ki želijo osvežiti ali na novo pridobiti znanja 
tujih jezikov. Programi so primerni tudi za: zaposlene v podjetjih, ki intenzivno sodelujejo z gospodarstvom 
v tujini, zaposlene v turizmu in drugih storitvenih dejavnostih, povezanih s turizmom, iskalce zaposlitve, ki si 
z znanjem tujega jezika želijo izboljšati zaposlitvene možnosti oziroma iščejo zaposlitev v tujini, vse, ki želijo 
pridobiti oz. izboljšati kompetence pri sporazumevanju v tujih jezikih, vse, ki želijo pridobiti nova in dodatna 
znanja s področja tujih jezikov. 

 
Izvedbe: 6 skupin v 2019, 4 skupine v 2020, 4 skupine v 2021 in 2 skupini v 2022. 

Izbira jezika:   

 Angleščina (začetni ali nadaljevalni oz. A1 ali B2)  

 Nemščina (začetni ali nadaljevalni oz. A1 ali B2)  

 Italijanščina (začetni ali nadaljevalni oz. A1 ali B2) 
Cilji Vsebine in izvedba  Pridobljene kompetence 

Po končanem tečaju tujega jezika bodo 
udeleženci: 

 usvojili osnovno znanje tujega jezika 
oziroma pri nadaljevalnih stopnjah 
obnovili, nadgradili in poglobili svoje 
znanje tujega jezika, 

 kos jezikovnim izzivom današnjega 
časa, saj jih bodo visoko 
usposobljeni predavatelji ustrezno 
motivirali za učenje, 

 z nadgradnjo jezikovnih spretnosti 
povečali karierne možnosti, 

 pridobili boljše medkulturno 
razumevanje ter razvili večjo stopnjo 
strpnosti, 

 z znanjem tujega jezika suvereneje 
nastopali v komunikaciji s tuje  
govorečimi partnerji doma in v 
tujini. 

Tečaji bodo potekali na nivojih od A1 do B2 po 
skupnem evropskem jezikovnem okviru – 
SEJO. 
 
Izvedba: 

 komunikacijski pristop poučevanja 
tujega jezika in razvijanje vseh štirih 
jezikovnih veščin - branje, poslušanje, 
govorjenje, pisanje, 

 udeleženci bodo na razgiban in 
inovativen način usvojili novo besedišče, 
potrebno za sporazumevanje na nivojih 
od A1 do B2, najprej na ravni vsakdanjih 
situacij tako v zasebnem kot v 
poslovnem okolju, kasneje v vsebinsko in 
strukturno zahtevnejših jezikovnih 
situacijah, 

 metode poučevanja omogočajo 
usvajanje besedišča in slovničnih pravil s 
pomočjo avtentičnih avdio in video 
gradiv ter drugih sodobnih oblik kot so: 
interaktivne table, spletna orodja in 
portali za učenje tujega jezika. 

Udeleženci:  
 

 pridobijo bralne, slušne, 
pisne, sporazumevalne 
kompetence v tujem 
jeziku  na jezikovnem 
nivoju, v katerega se 
uvrstijo, 
 

 razvijajo strpnost, 
spoštovanje do soljudi, 
socialne in medkulturne 
kompetence, 
 

 razvijajo digitalno 
pismenost (uporaba e-
gradiv in drugih spletnih 
orodij za učenje tujega 
jezika), 
 

 razvijajo svoje učne 
strategije, 
 

 se učijo učenja idr. 

Vse aktivnosti so brezplačne. 


