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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v 
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje 
znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja 
in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko 
učenje. 

 

Naziv razpisa / operacije Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 
2016 do 2019 

Vrsta programa 180-urni javno veljavni program 

Ime izobraževalne aktivnosti Slovenščina kot drugi in tuji jezik 

Izvajalec izobraževalne aktivnosti Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 

Lokacija izvedbe Vojkova 1, 1000 Ljubljana 

 
SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK 

Izvedba: 19. 9. 2017 – 13. 3. 2018 

GRADIVO ZA UDELEŽENCE 

 

 

 

 

Gradivo je bilo zbrano in pripravljeno v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 

2016-19. Osnova programa je bil učbenik Gremo naprej, ki so ga prejeli vsi udeleženci programa. 

Pridobljeno znanje so udeleženci utrjevali s pomočjo učbenika in delovnega zvezka Čas za slovenščino in 

številnih člankov ter vsebin iz spletnih strani, ki jih je zbrala izvajalka programa, Vesna Nagode. 

Udeleženci programa so bili večinoma tuji državljani, ki imajo zaposlitev v Sloveniji in si želijo izboljšati 

znanje slovenščine zaradi lažjega komuniciranja in poslovanja v delovnem okolju.  

Vsi udeleženci (15) so program uspešno zaključili, 53 % udeležencev pa je bilo starejših od 45 let. 

 

 

http://www.cene-stupar.si/
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UPORABLJENO GRADIVO: 
 
Osnova programa je bil učbenik Gremo naprej, ki so ga prejeli vsi udeleženci programa. Stopnja 

jezikovnega znanja, ki naj bi jo dosegli ob obravnavi učbenika, je primerljiva z ravnjo A2 Skupnega 

evropskega referenčnega okvira za jezike. 

Nekatere vaje za utrjevanje snovi (skloni, različni predlogi) so bile povzete po istoimenskem priročniku 

za učitelje. Pri utrjevanju in domačih nalogah je kot pripomoček služilo gradivo Čas za slovenščino.  

Jezikovne kompetence so udeleženci pridobivali preko številnih pogovorov in predstavitev 
člankov, ki so jih morali prebrali v časopisih, revijah, spletnih medijih.  
 

Nekaj primerov: 

PREDSTAVITEV OSEB 

VREME 

POKLICI 
ŽIVLJENJEPIS 
STEREOTIPI 
NEVARNOSTI NA SPLETU 
DRUŽABNA OMREŽJA IN RESNIČNOSTNI ŠOVI 1 
DRUŽABNA OMREŽJA IN RESNIČNOSTNI ŠOVI 2 
DOMAČE ŽIVALI IN HIŠNI LJUBLJENČKI 
GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI 
OGLAS 1 
OGLAS 2 
ŠPORT 
EKSTREMNI ŠPORTI IN ŠPORTNIKI 
 
Udeležencem je bila ves čas dostopna tudi Facebook stran SLOVENŠČINA JE LAHKO ZABAVNA, 
na kateri so bile dnevno dodane nove vsebine (zanimivosti o slovenskem jeziku in Slovencih 
ipd.), fotografije iz tečaja in kontakt izvajalke programa. 

http://www.cene-stupar.si/
http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/nadaljevalna-stopnja/gremo-naprej/
http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/notranjost.pdf
http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/notranjost.pdf
http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/gradivo-za-najstnike-2/cas-za-slovenscino-2/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/kdo-si-pa-ti/174423401
https://www.youtube.com/watch?v=h7s7HhtWoEU
http://www.24ur.com/prva-odlocitev/sluzba/to-so-poklici-ki-bodo-iskani-cez-10-20-let.html
http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx
http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174391705
http://www.24ur.com/novice/crna-kronika/35-letnik-se-je-zelel-srecati-s-13-letnico-presenetile-pa-so-ga-kamere.html
https://www.youtube.com/watch?v=aPwNLWgOl2A
https://www.youtube.com/watch?v=FwSGh8AjhPA
http://www.babybook.si/domace-zivali-in-otroci/
https://www.youtube.com/watch?v=BvbqXille-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9TPWGpJDkic
https://www.youtube.com/watch?v=NlLj1-eRr1k
https://www.youtube.com/watch?v=CfeDenJNGjs
https://www.youtube.com/watch?v=1DMJTY3H_EU
https://www.facebook.com/slovenscinajelahkozabavna/?fref=ts

