
PROGRAM - ERASMUS INTENZIVNI JEZIKOVNI TEČAJI (EILC)  

Predmet 64-urnih tečajev je slovenščina kot tuji jezik na začetni ravni, tj. A1-A2 ravni po CEF ravneh.  
Tečaj vključuje 26 ur pouka v razredu, 26 ur konverzacije, 8 ur dela z računalnikom in 4 ure praktičnega pouka 
oz. pouka v živo.  
 
Program pokriva dve temeljni interesni področji večine študentov na izmenjavi, vključenih v 
jezikovno izobraževanje, in sicer: 
1. Socialni stiki in turizem To področje zajema naslednje tematske sklope: Potovanje (prihod v deželo, 
potovanje po deželi, usmerjanje); Vsakodnevno preživetje (nastanitev, najem začasnega bivališča, 
namestitev, prehranjevanje, nakupovanje, uporaba bančnih in poštnih storitev); Zdravje; Osebni stiki.  
2. Študij Program pokriva dva tematska sklopa; Organizacija študija (vpis, študij, predmetnik, 
načrtovanje študija, konzultacije, roki za oddajo izdelkov – razumevanje osnovnih navodil v zvezi z 
uro in datumom predavanja, pouka ali izpita, številkami predavalnic, osnovna navodila za reševanje 
nalog); Predavanja – zna vprašati po osnovnih informacijah in razume kratke odgovore).  
Ker sta jezik in kultura neločljivo povezana, program vsebuje tudi kulturne komponente.  
Študentje kulturne in medkulturne komponente spoznavajo v okviru različnih tem (npr. 
vikanje/tikanje, delovni čas zaposlenih, trgovin, uradne ure različnih institucij, medosebni odnosi – 
stopnja formalnosti, prazniki). Slovence, slovenska mesta in pokrajine ter izvorne države študentov, 
družbene navade, običaje in umetnost, pa pobliže spoznajo na spremljevalnem programu tečajev.  
 
Podcilji tečajev so: uporabnika tujega jezika usposobiti za osnovno sporazumevanje (poslušanje, 
govorjenje, branje in pisanje) v slovenskem jeziku, razvijanje jezikovnih funkcij (dajanje in iskanje 
informacij, izražanje in prepoznavanje stališč, odločanje o poteku dejavnosti, medsebojni odnosi, 
vzpostavljanje stika, preprosto oblikovanje diskurza, pojasnjevanje/ponazarjanje s primeri, 
prekinjanje sogovorca), razvijanje metasporazumevalnih funkcij oz. pridobivanje kompenzacijskih 
strategij (izražanje neznanja/nerazumevanja, prošnja za pojasnilo, iskanje besed oz. izrazov, prošnja 
za črkovanje ali zapis, črkovanje, uporaba ustreznih priročnikov), razvijanje sociokulturne zmožnosti 
(sociokulturno védenje – jezikovno, nejezikovno, družbene navade in običaji, osnovni podatki o 
Sloveniji in Slovencih – mesta in pokrajine, prazniki in izobraževalni sistem s poudarkom na 
spoznavanju sistema in organiziranosti terciarnega izobraževanja v Sloveniji), širjenje in spodbujanje 
medkulturnega dialoga (spodbujanje odprte in spoštljive komunikacije med ljudmi iz različnih 
družbenih in poslovnih okolij) in spoznavanje medkulturnih razlik ter podobnosti, s poudarkom na 
spoznavanju in primerjanju poklicnih kvalifikacij ter trga dela.  
Učni rezultat spremlja učitelj na vsakokratnem srečanju v razredu z domačo nalogo, kar dokazuje 
aktivno sodelovanje študentov pri pouku. Med tečajem študentje izoblikujejo e-žepni slovarček z 
uporabnimi frazami, ki se ga natisne in interno objavi.  
Spremljevalni program poteka enkrat ali dvakrat tedensko v popoldanskih/večernih urah.  
V tečaj sta vključena eden do dva učitelja, dva organizatorja ter eden do trije študentje - tutorji.  
 
Poglavitni cilji in namen tečajev so:   
- vključevanje študentov in učnega osebja v vseživljenjsko učenje, 
- zagotavljanje kvalitetne podpore – programa za lažje vključevanje v življenje in študij v RS, 
- enake možnosti za vse udeležence programa (brezplačnost), 
- spodbujanje študentov in učnega osebja k mobilnosti, 
- vključevanje v aktivnosti, ki pripomorejo k lažjemu doseganju terciarne izobrazbe, 
- izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks med udeleženci iz različnih držav, 
- navezovanja stikov s ciljem večjega sodelovanja med visokošolskimi organizacijami, 
- praktično primerjanje poklicnih kvalifikacij, učenje novih veščin in spretnosti za zasedanje novih delovnih 
mest, 
- uporabe IKT v vseživljenjskem učenju in uvajanje inovativnih pristopov in učnih tehnik in metod, 
- krepitev ustvarjalnosti in podjetništva 
 in 
- sposobnost rabe tujega jezika(slovenskega) v konkretnih situacijah. Cilji so med seboj povezani in sledijo 
smernicam Strategije Evropa 2020, za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 


