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Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO) 
 
IME PROGRAMA 
 
Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku (nemški ali 
angleški jezik) 
 
 
CILJI PROGRAMA 
 
Cilj izobraževalnega programa je, da se udeleženci naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v tujem 
jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.  
Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen 
razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za 
dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  za samostojno uporabo tujega jezika pri 
pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja. Za boljše 
poznavanje družbeno-kulturnega ozadja jezikovnih rab udeleženci spoznavajo z njimi povezane 
kulture različnih govorečih skupnosti. 
Udeleženci spoznavajo  jezikovne in pragmatične zakonitosti  tujega jezika in s primerjalnega stališča 
poglabljajo razumevanje svoje materinščine.  S spoznavanjem podobnosti  in razlik med obema 
jezikovnima sistemoma  in rabama razvijajo svojo jezikovno zavest in medkulturno ozaveščenost. Ob 
tem razvijajo pozitiven odnos do materinščine in do tujih jezikov, do kulture in njenih posebnosti na 
podlagi medkulturnega spoznavanja in medsebojnega spoštovanja. 
Cilji so navedeni po modulih in določajo, katere sposobnosti udeleženci razvijajo pri učenju tujega 
jezika. Predavatelj si za ugotavljanje napredka udeležencev zastavlja vmesne cilje. Za doseganje teh 
ciljev, udeleženci razvijajo sposobnosti slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega 
sporočanja. 
 
CILJNA SKUPINA UDELEŽENCEV 
 
Ciljna skupina so zaposleni na področju tehnike, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna oz. 
dokončana štiriletna srednja šola)  in manj usposobljenji s poudarkom na starejših od 45 let. 
 
VSEBINE PROGRAMA 
 
Poslušanje in slušno razumevanje:Povedo podatke o sebi: ime, priimek, naslov, telefon, datum 
rojstva, kraj rojstva, starost, spol, državljanstvo, poreklo, poklic, veroizpoved, zanimanja: opisati svojo 
družino, stanovanje ali hišo; govoriti o svojem šolanju in izobrazbi; pozdraviti; odvrniti pozdrav; izraziti 
željo; Vrste slušnih besedil (viri: medosebna komunikacija, telefon, video in avdio posnetki, radio, TV, 
multimedijska gradiva, IKT). 
Govorno sporočanje:Razumljivo izgovarjajo in naglašajo ter uporabljajo stavčno intonacijo, 
predstavljajo  osebe, družino, prijatelje, predstavljajo svoje delo in strokovno področje, poročajo  o 
dejavnostih in dogodkih v različnih časovnih obdobjih.  
Vrste govornih besedil (neposredno medosebno sporazumevanje, telefon, telefonska tajnica, 
multimedijska sredstva) - pogovor (dialog) v zasebnem in poklicnem življenju,  sporočilo, navodila, 
informacije, poročilo, komentar, opis.  
Branje in bralno razumevanje: Udeleženci ločijo med govorno in pisno podobo (branje), sklepajo o 
vsebini  besedila na podlagi naslova in ob besedilnih prvin ter jo napovedujejo, razumejo bistvo 
besedila, poiščejo določene informacije v besedilu, razumejo pomembne podrobnosti v besedilu, 
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prepoznajo in primerjajo različne vrste besedil  in  njihove osnovne značilnosti/zakonitosti, povzemajo 
osrednje misli besedila. Vrste besedil - kratki članki: časopisni, poljudnoznanstveni, zgodbe, šale, 
stripi, odlomki, pesmi, diagrami, preglednice, elektronska pošta, besedila na internetu, razglednice, 
pisma - zasebna, uradna, življenjepisi. 
Pisanje in pisno sporočanje: Udeleženci razlikujejo med pisnim in govornim jezikom  (zapis), 
ustrezno zapišejo besedilo (prepis, narek), tvorijo pisna besedila po modelih ali z iztočnicami, 
razlikujejo med uradnimi in neuradnimi besedili, ustrezno oblikujejo svoje pisne  izdelke. 
Vrste besedil - zapiski, zapisnik (memo) dnevnik, intervju, opombe, povzetki, razglednica, zasebno 
pismo, reklame, oglasi, lasten življenjepis, uradno pismo, npr.  prošnja, zahvala, pritožba, povabilo, 
ponudba, poizvedovanje. Udeleženec razumljivo in razločno izgovarja in naglaša, razumljivo  naglaša 
in poudarja znano besedišče ter uporablja elementarno stavčno intonacijo. 
Razumevanje strokovnih informacij v tujem jeziku, jih smiselno uporabiti pri svojem delu, uporabljati 
strokovno literaturo, navodila in informacije z interneta. 
 
KOMPETENCE, KI JIH UDELEŽENCI PRIDOBIJO S PROGRAMOM 
 
Posameznik bo pridobil sposobnost razumevanja, izražanja, razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in 
mnenj v pisni in ustni obliki v ustreznih družbenih in kulturnih okoliščinah (delo, dom, prosti čas, 
izobraževanje). Sposoben bo sporazumevanja v tujem jeziku, razumevanja govornih sporočil, 
vzdrževanja in sklepanja pogovorov ter branja, razumevanja in pisanja osnovnih besedil. Razvil bo 
pozitivni odnos in spoštovanje do kulturne raznovrstnosti, zanimanje in radovednost glede jezikov in 
medkulturnega sporazumevanja. 
 
POGOJI ZA ZAKLJUČEK PROGRAMA 
 
Program je uspešno dokončan, če je udeleženec prisoten najmanj 80 odstotkov ur programa. Prav tako 
je pomembno, da  udeleženci aktivno sodelujejo, se vključujejo v izvajanje skupinskih aktivnosti ter 
sodelujejo po navodilih izvajalcev programa. 

Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo o usposabljanju s popisom 
pridobljenih kompetenc. 

 
 
Povzeto po opisu programa: »Priloga 1A k elaboratu« za javni razpis »Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc«. 

 
 
Pripravil: 
Srečko Vidovič, 
vodja MIC TŠC Maribor 


