VABILO NA BREZPLAČNI TEČAJ NEMŠČINE ZA ZAPOSLENE ODRASLE

Nemščina postaja najpopularnejši jezik za začetnike
in jezik, ki vse bolj odpira vrata v poslovni svet.
Predstavlja enega izmed temeljnih jezikov za
sporazumevanje z lastniki nemških podjetij. Njegovo
znanje omogoča komunikacijo s prebivalci sosednjih
držav in hkrati povečuje možnosti zaposlitve v tujini.

V okviru navedenega vam ponujamo dva praktično zasnovana brezplačna programa nemškega
jezika, in sicer:
• Nižja raven (10 srečanj) – namenjen začetnikom z malo predznanja nemškega jezika, ki
želijo osvojiti znanje nemškega jezika na osnovni ravni;
• Višja raven (5 srečanj) – namenjen udeležencem, ki osnove nemškega jezika že obvladate,
vendar želite osvežiti, utrditi in nadgraditi svoje znanje na področju govora, razumevanja,
branja in pisanja.
Vsebine programov:
- 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).
V program se lahko vpišete zaposleni odrasli, prednostno starejšim od 45 let. Tečaj je za
udeležence brezplačen!
Izobraževanje bo potekalo v tečajni obliki, v skupini 12 udeležencev (prijave zbiramo do zapolnitve
prostih mest), 2 do 3 krat tedensko, v učilnici na lokaciji Martjanci 36, 9221 Martjanci, v
popoldanskem času. Za točne termine izvedb se bomo dogovorili na uvodnem sestanku. Program
izvajal v mesecu februarju oziroma marcu 2019.
Na koncu programa udeleženci pridobite Potrdilo o uspešno opravljenem programu. Pogoj za
dokončanje programa je 80 % prisotnost na programu.

Prijave na program zbiramo preko telefonske številke 02 538 13 54, preko elektronskega naslova
kristjan@lrf-pomurj.si oziroma preko spletnega obrazca »Prijavnica na brezplačni tečaj nemškega
jezika«.
Ob prijavi rabimo naslednje podatke:
• Ime in priimek;
• Starost (starejši od 45 let / mlajši od 45 let);
• Zaposlitve status (zaposlen-a / nezaposlen-a);
• V kateri program nemškega jezika bi se želeli vključiti (nižja / višja raven – možna prijava
tudi na oba tečaja, saj bo tečaju nižje ravni sledil tečaj višje ravni);
• Kontaktne podatke (telefonska številka oziroma elektronska pošta), preko katerih vas bomo
lahko kontaktirala pred pričetkom izvajanja programa.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 02 538 13 54 (Kristjan Šadl) ali pišete na kristjan@lrfpomurje.si.
Vljudno vabljeni!
S prijavo na izbrani tečaj soglašate, da Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, uporablja in
obdeluje vaše osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in novo uredbo o varstvu
osebnih podatkov GDPR. Soglasje dajete do preklica in ga lahko kadarkoli po zaključku operacije prekličete
preko elektronske pošte kristjan@lrf-pomurje.si.

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.

