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Naslov 
izobraževalnega 
programa 

Začetni tečaj nemščine 

  

Mentor/ica 
(izobrazba, reference) 

 Dragica Gornik,  predmetna učiteljica nemščine in slovenščine, 41 let 
delovne dobe. Na OŠ Ob Rinži sem poučevala  slovenščino in nemščino. 
 Vsa  leta  izvajam 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 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:    prosti čas, potovanja, orientacija v mestu, pisanje 
razglednic in E-pisma, počitniške aktivnosti, dejavnosti v prostem 
času, šport, opis delovnega dne. Obiskali bomo muzej , 
predstavitev bo potekala v nemškem jeziku. ..Slušatelje bom 
spodbudila, da bomo ovrednotili aktualne dogodke, spominske 
dneve, šege in običaje… 
Skupaj z nadaljevalnim tečajem nemščine bomo pripravili izlet v 
Avstrijo…  
Temeljne slovnične strukture: sedanji in prihodnji čas; sestavljeni 
pretekli čas in nesestavljeni pretekli čas; velelnik... 
Slušatelji bodo torej   ob avtentičnih tekstih in temeljnih vsebinah 
ponovili in nadgradili osnove nemške slovnice.   ki jih  bodo utrdili  z 
vajami za utrjevanje posameznih slovničnih struktur. 
 

 
  

Cilji Wir lernen Deutsch, 
 wir lernen viel,  
dass ist unser Ziel. (Karolina Šmalc) 
 
Spodbujanje  in aktiviranje naravnih potencialov, širjenje obzorja, 
bogatejše življenje... 
Prijazno druženje, koristna izraba prostega časa,  

osebnostna rast... 



  

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,   zemljevidom  in     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 

 
Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta 
Müller,Helmut Müller: Themen1 aktuell  - Kursbuch und Arbeitsbuch 1; 
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... 
 

 
 

  



 


