
 

 

 

 

 

 

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 
 

Program: Priprave na izpit iz slovenskega jezika 
 
Ime programa: Priprave na izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni 
 
Trajanje programa: 40 ur, obvezna 80 % udeležba 
 
Ciljna skupina: so odrasli, tujci oziroma priseljenci v Sloveniji, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi 

(vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen 

oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. Osebe, ki so motivirane za  učenje slovenščine za 

njih je znanje slovenščine pomembno zaradi konkurenčnosti na trgu dela in pridobijo certifikat o znanju 

slovenščine sna osnovni ravni, ki je eden izmed pogojev za pridobitev državljanstva. 

 
Cilji programa: je kakovostna izvedba programa priprav na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni, 

s katerim se bodo udeleženci pripravili in usposobili za uspešno opravljanje izpita iz slovenščine na 

osnovni ravni pri enem izmed pooblaščenih izvajalcev Izpitnega centra za slovenščino kot drugega 

oziroma tujega jezika. Glavni cilj programa priprav je samostojno sporazumevanja v slovenščini ter 

razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. 

Vsebine programa: 
 
TEMATSKI SKLOPI: 

1. Uvod v program in osvežitev znanja slovenskega jezika 

– predstavitev in osebna identiteta, 

– konverzacija v slovenščini o vsakdanjih stvareh in situacijah (nakupovanje, služba, pošta, banka, 

   zdravje, potovanje, restavracija, prihranki, plačevanje, šport, hobiji, izobraževanje, kultura, zabava, 

   prazniki). 

 

2. Spoznavanje sestave izpita na osnovni ravni (sestavni deli izpita, vsebine, čas reševanja, izpitni 

red, delež pri oceni) 

– vaje za del izpita Branje (kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spleta),  

– vaje za del izpita Poslušanje (kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila),  

– vaje za del izpita Pisanje (pisanje krajših besedilnih vrst po predhodnem navodilu),  

– vaje za del izpita Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi: predstavitev, igra vlog, opis slike).  

    
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: udeleženci izobraževanja bodo s ponovitvijo 
oz. nadgradnjo že obstoječega znanja drugega/tujega besednjaka, funkcionalne slovnice, fraz, s 
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konverzacijo in z uporabo tega znanja v različnih situacijah v prvi vrsti krepili kompetenco 
sporazumevanje v tujem jeziku. Z lastno učno aktivnostjo in izkušnjo bodo krepili tudi sposobnost učiti 
se in vztrajati pri učenju ter organizirati lastno učenje, kar bo razvijalo njihovo kompetenco učenje 
učenja. Prek učne aktivnosti in usvojenega znanja tujega jezika bodo krepili svojo samopodobo, razvijali 
občutek samopotrditve in nadgrajevali svoje sposobnosti sporazumevanja v skupini, kar so temeljne 
sestavine razvoja socialnih kompetenc. 
Udeleženci bodo pridobili tudi kompetence s področja jezikovnega sporazumevanja v drugem/tujem 

jeziku.  

 

Udeleženci:  

– se bodo lahko v veliki meri samostojno sporazumevali v predvidljivih sporazumevalnih položajih o 

   vsakdanjih temah,  

– bodo razumeli bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,  

– bodo znali ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo. 

 

Njihovo govorno in pisno izražanje bo sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da bo 

sporazumevanje potekalo nemoteno.  

    
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih  in/ali v organizacijah, iz 
katerih bodo udeleženci programa.  
Usposabljanje se bo izvajalo do 2-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v 
popoldanskem času, po predhodnem dogovoru z delodajalci deloma tudi v dopoldanskem času.  
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


