
TEČAJ 
NEMŠKEGA 

JEZIKA

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je udeležba omejena do največ 12 oseb. Delavnice bodo
izvedene ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov in priporočil ustreznih organov Republike Slovenije, ki veljajo za
preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Zaradi izvedbe tečaja v zaprtem prostoru bo za vse udeležence
obvezna uporaba mask in upoštevanje navodil NIJZ za preprečevanje virusa. 

UVODNO  SREČANJE :  PONEDELJEK ,  20 .9 .2021 ,  OB  16 :00  URI ,  

BISTRA  HIŠA  MARTJANCI ,  MARTJANCI  36 ,  9221  MARTJANCI .

BREZPLAČNI



Lokalna razvojna fundacija za Pomurje vabi na brezplačni 10-dnevni
splošni tečaj nemškega jezika, ki je namenjen odraslim, ki se z jezikom
srečujete prvič oziroma odraslim, ki ste se jezika učili pred mnogimi leti
in bi želeli obnoviti/okrepiti svoje znanje nemškega jezika. 

Termin delavnic
Uvodno srečanje je planirano v ponedeljek, 20.9.2021, ob 16:00 uri. Srečanja se
bodo izvajala predvidoma trikrat tedensko, ob ponedeljekih, torkih in četrtkih, v
popoldanskem času, in sicer v učilnici Bistre hiše Martjanci, Martjanci 36, 9221
Martjanci.

Pogoji za vključitev v program
Program je namenjen odraslim, prednostno starejšim od 45 let, ki hkrati nimajo
status upokojenca. Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. 

Pogoj za dokončanje programa je 80 % udeležba na izobraževanju. Udeleženci, ki
bodo izobraževalni program uspešno dokončali, bodo prijeli potrdilo o
usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu. Vsi
udeleženci boste na uvodnem srečanju prejeli mapo z gradivi in USB ključ z
vsebino predavanj.

Prijave na program
Za udeležbo v programu so potrebne predhodne prijave na telefonsko številko
(02) 538 13 54 (Kristjan), oziroma preko elektronske pošte kristjan@lrf-pomurje.si.
Prijave sprejemamo do petka, 17.9.2021 do 15:00 ure, oziroma do zapolnitve
prostih mest.  
 
Za dodatne informacije o programu smo vam prav tako na voljo preko telefonske
številke (02) 538 13 54 (Kristjan) oziroma preko e-naslova kristjan@lrf-pomurje.si.

Pohitite s prijavo in si zagotovite svoje mesto na 
brezplačnem splošnem tečaju nemškega jezika! 

 
Število mest je omejeno!



komunikacijske funkcije;
medsebojni stiki;
pridobivanje in prenašanje informacij;
trditve;
vrednotenje:
izražanje čustev;
razpravljanje, razčlenjevanje, vrednotenje. 

                                                     Vsebine programa

Splošni tečaj nemškega jezika je namenjen praktični in funkcionalni rabi jezika.
Poudarek je na pogovorni komponenti jezika, širjenju besednega zaklada in
utrjevanju slovničnih struktur. Kandidati se s splošnim tečajem usposobite za
govorno izražanje, pisno sporazumevanje ter bralno in slušno razumevanje jezika.
Predvsem je program primeren za odrasle, ki potrebujete osnove jezika oziroma
potrebujete kompetence sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih osebnih
in poslovnih situacijah. 

V okviru programa si boste odrasli, pridobili temeljno znanje iz nemškega jezika in
se jezikovno opolnomočili do te mere, da boste to znanje lahko uporabili za dvig
konkurenčnosti na trgu dela, večjo zaposljivost in mobilnost na delovnem mestu
ali za osebni razvoj s poudarkom na suverenem delovanju v sodobni družbi.
Program je torej namenjen predvsem tistim, ki se želite doma in v tujini
sporazumevati v nemške jeziku, si razširiti znanje in izmenjevati izkušnje v
pogovoru s tujimi sogovorniki, ki potrebujete splošno znanje nemščine pri
opravljanju svojega poklica, se želite naučiti nemščine zato, da bi si širili znanje ob
uporabi tujih medijev, želite potovati v tujino in se tam sporazumevati v vsakdanjih
okoliščinah. 

Udeleženci programa boste intenzivno usvajali besedišče in slovnične strukture
tujega jezika, ob tem pa razvijali različne jezikovne sposobnosti (govorjenje,
branje, slušno razumevanje in pisno sporočanje). Prav tako boste spoznavali in
ugotavljali kulturne razlike ter podobnosti med maternim in tujim jezikom. 

Poudarek bo na spoznavanju besedišča in izrazov, ki so pomembni za uspešno
sporazumevanje v različnih vsakdanjih situacijah. V sklopu vsebin se prepletajo
komunikacijske funkcije, slovnične strukture, teme in zvrsti besedil, in sicer:

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« delno financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os: 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.


