CENTER ZA PRIDOBIVANJE
KOMPETENC ZASAVJE

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE
2016–2019
Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO)
Ime programa: PRVI KORAKI V SVET TUJIH JEZIKOV (ANG, NEM)
Trajanje programa: 50 ur, obvezna 80 % prisotnost
Pogoj za vključitev: zaposleni, s končano največ srednjo šolo, poudarek na starejših od 45
let, vključijo pa se lahko tudi mlajši.

Udeleženci bodo v programu:
• osvojili, utrdili in obogatili praktično, funkcionalno rabo jezika (nadgradnja osnovnega
besedišča),
• se naučili, kako se primerno predstaviti, predstaviti svoje delo in podjetje,
• nadgradili osnovne besede in fraze, s katerimi si bodo pomagali na potovanjih,
• obnovili in utrdili osnove slovnice,
• osvojili najpogostejše izraze na različnih področjih,
• se naučili, kako se dogovoriti za prihod in nastanitev v hotel,
• osvojili osnovno besedišče za orientacijo v določenem okolju,
• se naučili, kako naročiti želeno hrano in pijačo v restavraciji,
• osvojili primerno besedišče za uspešne nakupe in pogajanja za ceno na tržnici,
• osvojili osnovne izraze na področju denarja in valute,
• se naučili, kako se obnašati pri zdravniku v primeru bolezni ali nesreče,
• razširili svojo splošno razgledanost,
• dosegali osebne cilje, krepili samozavest in samopotrditev,
• pridobivali znanja in spretnosti s področja IKT.
Vsebina programa:
• UVOD IN OSEBNA PREDSTAVITEV,
• OSNOVE SLOVNICE,
• BESEDIŠČE NA TEMO HOTEL,
• BESEDIŠČE NA TEMO MESTA IN DRŽAVE,
• BESEDIŠČE NA TEMO TRANSPORT,
• IGRANJE DIALOGOV IN KONVERZACIJA NA TEMO TRANSPORTA IN ORIENTACIJE,
• BESEDIŠČE NA TEMO JEDI IN PIJAČE,

•
•
•
•
•
•

IGRANJE DIALOGOV IN KONVERZACIJA NA TEMO JEDI IN PIJAČE,
BESEDIŠČE NA TEMO DENARJA IN VALUTE,
BESEDIŠČE NA TEMO ČLOVEŠKO TELO,
BESEDIŠČE NA TEMO TRGOVINA,
IGRANJE DIALOGOV IN KONVERZACIJA NA TEMO TRGOVINE,
PREGLED IN UPORABA UČNIH PRIPOMOČKOV, SPLETNIH STRANI IN DRUGIH VIROV ZA
SAMOSTOJNO UČENJE.

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.
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: september 2016 oz. po zapolnitvi skupine.
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