VABILO NA BREZPLAČNI ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE ZA ZAPOSLENE
V Pomurju nemščina predstavlja enega izmed
temeljnih jezikov za sporazumevanje z lastniki
nemških podjetij s sedežem v različnih občinah in
komunikacijo s prebivalci sosednjih držav. Danes
mnogim odraslim znanje nemščine lahko pomeni
tudi možnost zaposlitve v Avstriji ali Nemčiji,
zato so potrebe po certificiranju znanja
nemščine na osnovnem nivoju vedno večje.
Cilj programa je priprava udeležencev na opravljanje izpita iz znanja nemščine na osnovni
ravni, ki je sestavljeno iz 4 delov:
- Slušno razumevanje (kratka slušna avtentična besedila),
- Bralno razumevanje (praktične vaje z avtentičnimi besedili iz tiskanih ali spletnih
medijev),
- Pisanje neumetnostnih besedil,
- Govorjenje (predstavljanje sebe, igra vlog, opis slike, ipd).
Program je namenjen zaposlenim odraslim, starejšim od 45 let z nižjo z osnovno, nižjo ali
srednjo poklicno izobrazbo, ki želijo opravljati izpit iz znanja nemščine na osnovni ravni.
Pristop k opravljanju izpita pa ni pogoj za vključitev v program. V program se lahko vključijo
vsi iz navedene ciljne skupine, ne glede na to ali imajo po končanju programa namen
pristopiti k izpitu ali ne!
Program traja 20 ur. Izobraževanje bo potekalo v tečajni obliki, v skupini bo od 12 do 15
udeležencev. Izobraževanje bo potekalo 2 do 3 krat tedensko po 2-5 ur skupaj, v učilnici na
lokaciji Martjanci 36, 9221 Martjanci. Za točne termine izvedb se bomo dogovorili na
uvodnem sestanku. Program se bo izvajal v mesecu septembru 2016 ali v začetku leta 2017
(odvisno od števila prijav).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 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, izpolnjevanje 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.
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Program je za udeležence brezplačen. Na koncu programa udeleženci pridobite Potrdilo o
uspešno opravljenem programu. Pogoj za dokončanje programa je 80 % prisotnost na
programu.
Za dodatne informacije in prijave na program lahko pokličete na 02 538 13 54 (Kristjan
Šadl) ali pišete na kristjan@lrf-pomurje.si.
Vljudno vabljeni!
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