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OPISI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
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Naslov 
izobraževalnega 
programa 

Nadaljevalni tečaj nemščine 
( Kočevje nekoč in danes) 

  

Mentor/ica 
(izobrazba, reference) 

Dragica Gornik,  predmetna učiteljica nemščine in slovenščine, 41 
let delovne dobe.  Na OŠ Ob Rinži sem poučevala  slovenščino in 
nemščino. 
V vseh  letih sem izvajala tečaje nemščine  na različnih stopnjah na 
Ljudski univerzi  v Kočevju. 
Pet let sem kot učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine poučevala 
v Nemčiji, in sicer po napotilu Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, da bi skrbela za ohranjanje slovenstva, slovenske kulture in 
slovenščine na področju Severnega Porenja. 
 Med poletnimi počitnicami sem tudi letos poučevala slovenščino v 
programu mednarodne dejavnosti - Evropa v šoli. Enotedenski  
tečaj je potekal pod naslovom Raziščimo Slovenijo.  

  

Okvirna vsebina  Temeljne vsebine, ki jih bom obdelala v sklopu petindvajsetih ur, 
bodo: kontinenti, s poudarkom na Evropi ( jeziki, ljudje, živalstvo, 
industrija,turistične destinacije . ..Pripravili bomo uro v naravi –
poimenovanje rastlin in živali…Spodbudila jih bom, da bomo 
ovrednotili aktualne dogodke, spominske dneve, šege in običaje… 
 Samostojno bomo pripravili izlet v Avstrijo ( organizacija izleta,  
predstavitev krajev in znamenitosti v nemškem jeziku.… ). 
Slušatelji bodo ob avtentičnih tekstih in temeljnih vsebinah ponovili 
in nadgradili osnove nemške slovnice.   ki jih  bodo utrdili  z vajami 
za utrjevanje posameznih slovničnih struktur. 
Jezikovna raven se bo torej nanašala na poglobljeno poznavanje 
jezikovnih pravil, in sicer s področja oblikoslovja, skladnje in 
besedja, komunikativna pa na  rabo jezika v okoliščinah, ki so čim 
bližje avtentičnim. 

  

Cilji Udeleženci bodo samostojno tvorili besedila, posredovali 
informacije, spraševali po njih ter urili pisno in ustno sporočanje. Kot 
učiteljica bom še naprej spodbujala samoiniciativnost in željo po 
učenju nemškega jezika. V tretjem življenjskem obdobju se ga ne 
učimo zato, ker je to nujno, ampak zato, ker je to izjemno koristno 
za življenje. 
Starejši se učijo s strastjo, ko znanje končno izbirajo  po svojih željah 
in interesih.  
 
 

  



Metode (npr. predavanje, 

diskusija, delo v parih, delo 
s pisnimi viri, praktično 
delo, študijski obiski … ) 

-Poslušanje, doživljanje in razumevanje jezika; 
- metoda dela z učbenikom, s slikami,  z  zemljevidom in s     
fotografijami; 
-spodbujanje jezikovnih zmožnosti; 
- komunikacijska metoda tujega jezika, ki sloni na tem, da so 
slušatelji čim bolj izpostavljeni ciljnemu jeziku; 
- viharjenje možganov; 
-razvijanje aktivnega in pasivnega besedišča; 
-ustvarjanje prijetnega vzdušja v skupini. 
 

Uporabljena literatura 
in viri za pripravo 
programa 

Hartmu t Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta 
Müller,Helmut Müller: Themen2 aktuell  Kursbuch und Arbeitsbuch 
2; 
Karin Müller: Deutsch lernen mit Spielen und Rätseln; Miki 
Benčik: Deutsche Grammatik mit Übungen und Lösungen  für 
slowenische Schulen, Monika Reimann: - Grundstufe 
Grammatik, računalnik, zemljevidi, Bilderwörterbuch- Deutsch 
als Fremdsprache, Pons, Priročni nemško-nemški slovar, Pons; 
CD-ji, časopisi , revije, svetovni splet... 
 
 

 

 

 
 


