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Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani

Društvo UTŽO Ivančna Gorica

OPISI JEZIKOVNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Naslov študijskega
programa
Stopnja jezikovnega
izobraževanja in leto
delovanja skupine na
tej stopnji (npr. A2/3

Angleški jezik

pomeni, da bo v št. letu
2017/2018 skupina
delovala tretje leto na
stopnji A2)

Pre intermediate /2
Intermediate / 1
Obe skupini sta že predelali predhodne programe
Elementary, Pre- intermediate in obiskujejo tečaj že
več let.
Ker se skupine spreminjajo /novi slušatelji, različno
število/, je nemogoče točno določiti število let
delovanja.

Mentor/ica
(izobrazba, reference)

Tanja Došlo
Učitelj angleškega jezika

Okvirna vsebina
Pre – intermediate
Future going to will future; review of tenses
Opposite verbs, verbs + prepositions
Uses of infinitive
If clauses
Present perfect
Reading, Practical English /Restauranr problems, Lost in
San Francisco, At the pharmacy/
Writing to a friend
What do you remember , What can you do?
Intermediate
Revision of tenses /Present, Past and Future/
Modal verbs
Comparatives and superlatives
Reading

Healthy style of life, Changing your life, Judging by
appearances
Food, Family
Practical English
In the office, Renting a flat, Meetings, At the airport
/travelling/

Cilji

Uporabno znanje angleškega jezika
Sporazumevalne kompetence

Metode

Vsebinsko usmerjeno učenje CLIL
Komunikacijski pristop
Audolingualna metoda
Direktna metoda

Uporabljena literatura
in viri za pripravo
programa

New English File Student's Book Workbook
Teacher's Book /pre intermediate in intermediate/
Short stories
Dodatne vaje iz različnih slovnic
Internet /običaji, prazniki itd./
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OPISI JEZIKOVNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Naslov študijskega
programa
Stopnja jezikovnega
izobraževanja in leto
delovanja skupine na
tej stopnji (npr. A2/3

Angleški jezik 2
A2/4

pomeni, da bo v št. letu
2017/2018 skupina
delovala tretje leto na
stopnji A2)

Mentor/ica
(izobrazba, reference)

Urša Jakoš
Gimnazijski maturant
Certifikat za stopnjo B2 iz Velike Britanije
Certifikat za stopnjo C1 iz Kanade

Okvirna vsebina

- Osvežitev znanja (present simple, present continuous,
past simple, past continuous)
- Nov čas: will future
- bralno razumevanje, pisno in ustno izražanje

Cilji

obnoviti in nadgraditi že osvojena znanja s poudarkom
na pisnem in ustnem izražanju.

Metode

Učbenik, delovni listi, govorni nastopi, pisni izdelki.

Uporabljena literatura
in viri za pripravo
programa

Učbenik za odrasle Face 2 Face (Cambridge University
Press), spletne platforme za učitelje anglešine
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OPISI JEZIKOVNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Naslov študijskega
programa
Stopnja jezikovnega
izobraževanja in leto
delovanja skupine na
tej stopnji (npr. A2/3
pomeni, da bo v št. letu
2017/2018 skupina
delovala tretje leto na
stopnji A2)

španščina
Skupina deluje že dve leti, v tem šolskem letu
nadaljujemo študij na stopnji A2/3. Zanimanje za
španščino v svetu in tudi v Sloveniji narašča. Skupini se
lahko pridružijo novi slušatelji z nekaj predhodnega
znanja jezika. Če bo slušateljev več, ali če bo več
začetnikov, se bomo po dogovoru razdelili v dve
skupini.

Mentor/ica
(izobrazba, reference)

Liliana Ines Kožar, diplomirana pravnica. Prihaja iz
Argentine, Buenos Aires, kjer se je izobraževala in bila
zaposlena. Dvanajst let živi v Sloveniji in ima desetletne
izkušnje z učenjem španskega jezika.

Okvirna vsebina

Kot lansko leto bo tudi v tem študijskem letu povdarek
na slušnem razumevanju in konverzaciji predvsem o
vsakodnevnih situacijah. Razširili in poglobili bomo
besedišče, osvajali in utrjevali slovnico, ki v tem letu
zajema spoznavanje novih časov, povdarek bo
predvsem na spoznavanju vseh štirih preteklih časov,
velelniku, prihodnjem času in spoznavanju njihovih
različic.
Da slušatelji utrjujejo snov tudi doma, izdelujejo
domače naloge, ki poleg rednih nalog iz učbenika in
delovnega zvezka vključujejo tudi pisanje spisov na
različne teme, ki so ali vnaprej določene, ali pa jih
slušatelji izberejo sami.

Cilji

1.Poglobiti pridobljeno znanje in ga tudi uporabljati pri
pisanju in v govoru.
2.Naučiti se sodelovati v pogovoru, brati, poslušati,
razumeti in odgovarjati v španskem jeziku, delati
napake in se iz njih tudi naučiti.Slušatelj se učijo izražati
svoje mnenje in obnašanje v vsakodnevnih situacijah,
na primer: naročiti hrano v restavraciji, rezervirati sobo
v hotelu, obiskazi zdravnika, vprašati za smer, če se
izgubimo itn.
3.Spoznati kulturo , obićaje in navade v špansko
govorečih deželah.

Metode

Pri delu uporabljamo avdio-lingvistično metodo, ki daje
povdarek poslušanju, razumevanju, govoru. Tej metodi
dodamo še »igranje vlog« oz. vživeti se v določene
vsakodnevne situacije.
Po dveh predelanih lekcijah slušatelji pišejo test, da tudi
sami vidijo svoj napredek, pa tudi vrzeli, ki jih moramo
dodatno obdelati.

Uporabljena literatura
in viri za pripravo
programa

1. Učbenik Español en marcha 2 -libro de alumnos
in
2. Delovni zvezek Español en marcha 2 - Cuaderno
de ejercicios
3. Dodatni delovni listi
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OPISI JEZIKOVNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Naslov študijskega
programa
Stopnja jezikovnega
izobraževanja in leto
delovanja skupine na
tej stopnji (npr. A2/3

Nemški jezik
A1/3 in A1/3

pomeni, da bo v št. letu
2017/2018 skupina
delovala tretje leto na
stopnji A2)

Mentor/ica
(izobrazba, reference)

Krajnc Marjeta, srednja izobrazba, nedokončan študij
nemškega in angleškega jezika na FF Ljubljana
Reference: dolgoletno poučevanje odraslih (več kot 35
let) na nekdanji DU Boris Kidrič Ljubljana, nato DOBA
Maribor in Ljudska univerza Maribor

Okvirna vsebina

Uporaba nemškega jezika v vsakdanjem življenju

Cilji

Sporazumevanje v vsakdanjem življenju

Metode

Poudarek na pogovornem jeziku in vsakdanjih temah
ob osvajanju potrebne slovnice

Uporabljena literatura
in viri za pripravo
programa

Berliner Platz Neu

