Kako se lahko prijavim?
Prijavite se OSEBNO na vpisni službi,
Linhartova cesta 13, 2. nadstropje,
soba 309.
Ob prijavi je obvezno testiranje.

Javno naročilo sofinancirata Ministrstvo za
notranje zadeve in Evropski sklad za vključevanje državljanov 3. držav.

Kaj potrebujem za prijavo?
Javni razpis se nanaša
na obdobje

Ob prijavi predložite Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika, ki ga prejmete po
pošti iz pristojne Upravne enote. Potrdilo
prejmete na podlagi zahtevka, ki ga oddate na upravni enoti.

1. 1. 2012 - 30. 6. 2012.

Linhartova cesta 13, 3. nadstropje

Učenje

1000 Ljubljana
http://www.cene-stupar.si/

slovenščine

Kako bo potekal?
Kaj je to?

Tudi v letu 2012 izvajamo 180-urne brezplačne tečaje po javnoveljavnem programu Slovenščina za tujce, ki jih sofinancirata Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav. Ob prijavi na brezplačni tečaj
predložite potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačen
obisk tečaja, zanj zaprosite na upravni enoti.

Javnoveljavni program je razdeljen na 15 tematskih sklopov na vseh treh ravneh znanja.
Tako tematski sklopi kot ravni znanja niso ozko
zamejeni, so prehodni in se nadgrajujejo ter
prepletajo. Učna snov iz posameznega tematskega sklopa bo predelana postopoma, od splošnega izrazja in enostavnih skladenjskih rešitev
na osnovni ravni do stilno označenih sopomenk,
metaforičnega in specializiranega izrazja ter
skladenjsko in pomensko zahtevnejših ubeseditev na visoki ravni. Program predvideva na vseh
treh ravneh urjenje vseh 4 veščin sporazumevanja: branja, poslušanja, govorjenja in pisanja.

Komu je namenjen?
Program je namenjen priseljencem, ki prihajajo iz
tretjih držav.
Več informacij
www.infotujci.si

Javnoveljavni program je razdeljen na 15 tematskih
sklopov na vseh treh ravneh znanja (OR, SR, VR).
Tako tematski sklopi kot ravni znanja niso ozko zamejeni, so prehodni in se nadgrajujejo ter prepletajo.
Učna snov iz posameznega tematskega sklopa bo predelana postopoma, od splošnega izrazja in enostavnih
skladenjskih rešitev na osnovni ravni do stilno označenih sopomenk, metaforičnega in specializiranega
izrazja ter skladenjsko in pomensko zahtevnejših ubeseditev na visoki ravni. Program predvideva na vseh
treh ravneh urjenje vseh 4 veščin sporazumevanja:
branja, poslušanja, govorjenja in pisanja.
Delo poteka v skupini in individualno.

Tematski sklopi
1 OSEBNA IDENTITETA
2 OSEBNA RAZMERJA
3 DRUŽINA IN DOM
4 IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLA
5 POKLIC, DELO IN BREZPOSELNOST
6 PROSTI ČAS
7 TURIZEM
8 TELO IN ZDRAVJE
9 EKONOMIKA
10 HRANA IN PIJAČA
11 JAVNO ŽIVLJENJE
12 KULTURA IN DRUŽBA
13 GOSPODARSTVO IN POLITIKA
14 MEDIJI
15 NARAVNO OKOLJE

Kdaj bo potekal?
Tečaji potekajo v dopoldanskem in popoldanskem času, od ponedeljka do sobote.
Razpisno obdobje 1. 1. 2012— 30. 6. 2012.

Kje bo potekal?
Tečaji bodo potekali v Ljubljani v prostorih
»Cene Štupar«, ob zadostnem številu prijavljenih pa tudi v Kamniku, Domžalah, Vrhniki
in Grosupljem. Točne lokacije tečajev izven
Ljubljane bodo objavljene na vabilih na tečaj.

Ali ste vedeli?
Če je vaša udeležba v programu učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur v okviru tega projekta več kot 80%, ste upravičeni do brezplačnega
prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na
osnovni ravni. Prisotnost na tečaju udeleženec
potrdi z lastnoročnim podpisom, evidenco prisotnosti vodi izvajalec programa.

