
  

 

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Osvežitveni tečaji tujih jezikov z IKT na ravni A1 ali A2 – italijanščina, angleščina, nemščina, ruščina,  

                                                                                                      slovenščina kot tuji jezik - 40 ur 

Kaj želimo doseči? Kaj in kako bomo delali? Kdo se lahko udeleži programa?   

Omogočiti vam, da: 

- ponovite in utrdite znanje tujega 
jezika, ki ste se ga že učili, pa ga 
niste pogosto uporabljali,  

- razvijate vse sporazumevalne 
zmožnosti v tujem jeziku, 

- si pridobite jezikovne spretnosti, 
ki vam bodo koristile pri delu in v 
osebnem življenju, 

- se znebite treme pri uporabi 
tujega jezika, 

- ob učenju s spletnimi programi 
obnovite in utrdite tudi digitalne 
spretnosti. 

Spodbudili vas bomo, da boste ves čas aktivni. 

Na obeh boste odkrivali tuji jezik in njegove posebnosti 
skozi razgovore v najpogostejših vsakodnevnih 
situacijah.  

Besedišče in uporabno slovnico boste trenirali ob 
poslušanju, branju, pisanju in govorjenju. Veliko 
slovničnih vaj boste naredili s pomočjo interaktivnih 
programov. 

Spoznavali boste kulturo, značilnosti, zanimivosti dežel 
ter uporabne družbene dogovore pri stikih z ljudmi, ki 
govorijo jezik, katerega se učite. 

Uporabljali boste spletne strani, spletne slovarje in 
spletne časopise, FB in druga socialna omrežja v jezikih, 
ki jih boste obnavljali. 

 

V programe osvežitve znanja tujih jezikov se 
lahko vključijo predvsem starejši od 45 let. 
Nekaj mest v skupini je rezerviranih tudi za 
mlajše. Prednost imajo tisti, ki se prvič 
vključujejo v projekt in nižje izobraženi. 

Programi na ravni A1 so namenjeni vsem, ki ste 
se tujega jezika že učili vsaj 100 ur, na ravni A2 
pa vsaj 200 ur.  

Če niste obiskovali tečajev, morate prej opraviti 
svetovalni razgovor.  

Program predvideva tudi samostojno delo z 
računalnikom, tablico ali pametnim telefonom, 
zato od udeležencev poleg predznanja na 
zahtevani ravni pričakujemo tudi osnovne 
digitalne kompetence. 

 

 



  

 

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Virtualno potovanje v… – popotna italijanščina, angleščina, ruščina - 40 ur 

 

Kaj želimo doseči? Kaj in kako bomo delali? Kdo se lahko udeleži programa?   

Omogočiti vam, da: 

- pred potovanjem ponovite in  
  izpilite osnove tujega jezika,  

- samozavestno naročite v lokalu  
  in dobite to, kar ste naročili, 

- brez zadrege povprašate za pot  
  in pridete, kamor želite, 

- poklepetate z novimi znanci v  
  njihovem jeziku, 

- pobliže spoznate druge kulture, 

- ob učenju s spletnimi programi  
  obnovite in utrdite tudi digitalne  
  spretnosti. 

Spodbudili vas bomo, da boste ves čas aktivni. 

Poiskali boste želeno destinacijo preko spleta, načrtovali 
in organizirali potovanje s pomočjo računalnika, tablice, 
pametnega telefona.  

Rezervirali boste hotel in komunicirali z receptorji. 

Šli boste v restavracijo, naročali hrano in pijačo. 
Nakupovali boste. 

Povpraševali boste po smeri in znamenitostih. 

Spoznavali boste kulturo, značilnosti, zanimivosti dežel 
ter uporabne družbene dogovore pri stikih z ljudmi, ki 
govorijo jezik, katerega se učite. 

Splet boste uporabljali za nadaljnje učenje tujega jezika. 

V programe popotnih jezikov lahko vključijo 
predvsem starejši od 45 let. Nekaj mest v 
skupini je rezerviranih tudi za mlajše. Prednost 
imajo tisti, ki se prvič vključujejo v projekt in 
nižje izobraženi. 

Programi niso primerni za začetnike. Potrebno 
je predznanje v obsegu 100 ur učenja .  

Če niste obiskovali tečajev, morate prej opraviti 
svetovalni razgovor.  

Od udeležencev poleg predznanja na zahtevani 
ravni pričakujemo tudi osnovne digitalne 
kompetence. 

 

 


