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Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE  
2016–2019 

Program za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO) 
Ime programa: SPLETNO UČENJE TUJEGA JEZIKA (NEM, ANG) 

 
Trajanje programa: 50 ur, obvezna 80 % prisotnost 
Pogoj za vključitev: zaposleni v zavodih za predšolsko vzgojo,  s končano največ srednjo šolo, 
poudarek na starejših od 45 let, vključijo pa se lahko tudi mlajši. 
 
Cilji programa: na začetni stopnji osvajanja tujega jezika pridobijo bistvene napotke o tem, 
kako jim svetovni splet, pametni telefoni, tablice in računalniki lahko olajšajo učenje tujega 
jezika, hkrati pa razvijajo tudi svoje digitalne zmožnosti in medkulturnost. Spletne strani in 
aplikacije različnih operacijskih sistemov, ki se jih vključi pri učenju v živo in pri samostojnem 
delu na daljavo, pokrivajo širok spekter kompetenc tujega jezika: branje, pisanje, poslušanje 
in sporazumevanje (govorjenje). Pri samostojnem delu si udeleženci sami prilagodijo hitrost 
učenja, spoznajo pa tudi prednosti, ki jih prinašajo socialna omrežja pri učenju tujega jezika. 
Učenje s pomočjo spleta in aplikacij ter stalno povezanostjo udeležencev med seboj in z 
moderatorjem odpira nove dimenzije jezikovnega pouka. 
 
Vsebina programa: 

 napredna uporaba interneta, računalništvo v oblaku, 

 spoznavanje spleta, spletnih orodij in aplikacij, vključno z ugotavljanjem predznanja,  

 tujega jezika, 

 abeceda in fonetika tujega jezika, 

 spoznati in predstaviti se, 

 čas (ura, dnevi ...) in konjički, 

 oblačila, barve in vreme, 

 nakupovanje, hrana in pijača, 

 potovanje, 

 moje delo in moje delovno mesto, 

 telefonski pogovor in e-sporočila, 
 
V podporo navedenim temam uporabimo spletno učilnico, ki omogoča samostojno učenje in 
preverjanje znanja kjer koli in kadar koli (brezplačna registracija), in sicer  na treh različnih 
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stopnjah (A1, A2, B1) po skupnem evropskem jezikovnem okvirju, ki nudijo možnost 
diferenciacije. Vključevalo se bo tudi e-učbenike za tuje jezike ZRSŠ (https://eucbeniki.sio.si).  
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju, do 2-krat tedensko po največ 4 
pedagoške ure v popoldanskem času od 17.00 do 20.00 oz. po dogovoru s podjetjem. 
 
Število udeležencev v skupini: 13–15 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


