Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
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Kombinirani tečaj nemščine za policiste

Področje
Predlagatelj programa (ime

Storitev

šole in imena pripravljalcev
programa)

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Jana Marinček
Udeleženci bodo po opravljenem kombiniranem tečaju
nemščine pridobili oz. utrdili osnove nemškega jezika ter
znanje dopolnili s strokovnimi elementi s področij splošne,
mejne, prometne ter kriminalistične policije. Po utrditvi
jezikovnih temeljev udeleženci nadgrajujejo znanje v smeri
poznavanja besedišča stroke in poklicne komunikacije z
nemško govorečimi.
Tečaj temelji na komunikacijski metodi, treningu vseh
jezikovnih spretnosti - poslušanje, branje, sporazumevanje in
pisanje. Usvajanje jezikovnega znanja je podprto z IKT:
platforme za učenje nemščine, e-gradiva, spletni slovar in
strokovni leksikon, avdio-vizualna gradiva, spletne strani
policije nemško govorečih dežel…. Udeleženci tečaja bodo s
pridobljenim znanjem uspešneje komunicirali z nemško
govorečimi tujci, turisti, tranzitnimi potniki ter z avstrijskimi,
nemškimi in švicarskimi kolegi. Po zaključku tečaja bodo lažje
in suvereneje sodelovali tudi z nemško govorečimi kolegi v
okviru mednarodnih sodelovanj, misij in izobraževanj npr. v
MEPA - Mitteleuropäische Polizeiakademie.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje,
in analizo potreb)
znanost in šport “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022” ter skladno
s cilji projekta MUNERA3 je potrebno pripraviti nove programe
izobraževanj in usposabljanj, ki bodo udeležencem omogočili
pridobivanje novih znanj in praktičnih spretnosti, skladno s
pričakovanji delodajalcev.
Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v
skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove
kompetence – za večjo mobilnost med področji dela ter osebni
razvoj in delovanje v sodobni družbi.
Zaposleni v slovenski policiji so zaradi globalizacije in
spreminjajočih se političnih dogodkov na svetovni ravni, katerih
posledica so tudi migracije, v vsakodnevnem stiku s tujimi
državljani.
Znanje tujih jezikov zahtevajo tudi evropski integracijski
procesi in mednarodno policijsko sodelovaje v organizacijah
kot so Interpol, Europol, Cepol, Frontex, IPA, MEPA...
Kako gladko bo postopek oz. komunikacija s tujim državljanom
stekla, je odvisno od znanja tujega jezika. Glede na dejstvo, da
je naša severna soseda Avstrija in da nemščino kot prvi jezik
govori od 90 do 98 milijonov ljudi ter velja za najbolj razširjen
materni jezik v Evropski uniji, je znanje nemščine vsekakor
prednost.
S pomočjo kombiniranega tečaja nemškega jezika bodo
policisti in kriminalisti z večjo samozavestjo opravljali svoje

poslanstvo, saj bodo zaradi novih znanj bolj kompetentni pri
stikih z mednarodnimi organi oz. kolegi iz nemško govorečih
dežel ter z drugimi nemško govorečimi osebami.
Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v
program (v skladu z razpisom)
Cilji programa (v skladu z

Policisti, kriminalisti
Zaposlena oseba


razpisom in analizo potreb)



Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

Usposobiti udeležence za učinkovito komunikacijo v
tujem jeziku na delovnem mestu.
Opremiti udeležence z informacijami za nadaljnje
samostojno učenje splošnega jezika in jezika stroke s
pomočjo spletnih gradiv.
60

Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

30

Praktični del (št. ur)
Način evidentiranja (lista

30

prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)

Pogoji za končanje
programa
POSEBNI DEL
Vsebine programa

Kompetence, pridobljene s
programom

Online delo
(max 50 %
celotnega
programa)

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

Lista
prisotnosti
Aktivna udeležba (80 % prisotnost) in opravljeno preverjanje
znanja.
Poleg splošnih vsebin se bo program posvetil tudi nekaterim
temam, vezanim na stroko in opravljanje poklica. Na primer:
- EU-države in države Schengenskega območja
- osnovni podatki o Sloveniji
- osebni podatki in pridobivanje le-teh
- opis osebe
- mejna in carinska kontrola
- letališče – varnostna kontrola
- prometna kontrola
- časopisno poročilo o kaznivem dejanju.
Vodja tečaja na osnovi predznanja udeležencev pripravi,
spremeni ali prilagodi strokovno zanimivo besedišče in teme.
Udeleženec:
 pozna in obvlada osnovno splošno in najosnovnejše
strokovno besedišče ter nekatere jezikovne fraze za
sporazumevanje v okviru svojih delovnih nalog,
 razvija slušno in bralno razumevanje, pisne in bralne
sposobnosti ter komunikacijo v tujem jeziku na nivoju
A1 v najbolj pogostih vsakdanjih in strokovnih
situacijah,
 se znajde v situacijah na medkulturni ravni, razvije
pozitiven odnos do drugačnosti, razume in sprejema
ljudi iz različnih kulturnih okolij,
 se seznani in uporablja nekatere spletne
platforme/portale za učenje nemškega jezika, razvija
digitalno pismenost, spozna aplikacije za utrjevanje
besedišča in struktur
 socialne in medkulturne kompetence

Spretnosti, pridobljene s
programom
Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)



učenje učenja



razvije fleksibilnost in sposobnost timskega dela.




nadgradi IKT kompetence za učenje tujega jezika,
načrtuje, spremlja in vrednoti svoj napredek v
komunikaciji s tujci,
 razvije medkulturne kompetence, spoznava nemško
govoreče dežele
Predvidenih je 10 srečanj po 6 šolskih ur (od tega 2 uri
samostojnega dela doma) pri čemer se teoretični in praktični
del znotraj vsakega sklopa prepletata – poznavanje jezikovnih
pravil, besedišča, se pisno in ustno vadi tudi v praksi, kot
samostojno delo, delo v parih ali skupinah.
Tečajniki se bodo na različne načine seznanili s poklicnim
besediščem med drugim tudi s poslušanjem krajših avtentičnih
video prispevkov in raziskovanjem spletnih strani policij
nemško govorečih dežel.
Pri vsakem vsebinskem sklopu se razloži in vadi tudi novo
jezikovno strukturo. Vsak sklop vključuje ponavljanje že
predelane snovi.

1.
2.
3.
4.
5..
6
7.
8.
9.
10.

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)

Vsebinski sklop
Abeceda, izgovor, predstavljanje
Vprašalnice
Osebni podatki, formular
Osnovni glagoli - spreganje
Predmeti v pisarni; člen,
poklici, opis poklica - policist
Evropa: države in jeziki, smeri neba
Predlogi: in/nach/aus
Termini, ura, časovni pojmi
Predlogi s časovnimi pojmi: um, am, im
Opis delovnega dne, aktivnosti na del.
mestu; ločjivi glagoli
Mesto, promet in prometna sredstva
Potovanja, migracije, mejna kontrola
Modalverben
Opis osebe: starost,velikost, teža…
Pridevniki
Priprava na zaključno preverjanje ter
izvedba testa
Skupaj ur

ure
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60 ur

Univerzitetna/VII. stopnja, izobrazba pedagoške smeri – prof.
nemškega jezika.
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