FRANCOŠČINA
Opis pridobitve kompetentnega znanja francoščine po ravneh, ki
olajša osebno in karierno načrtovanje ter omogoči izbiro ustreznega
tečaja
Izobraževanje poteka v tečajni obliki; predvidoma 2 do 3-krat na teden, v sklopih po 3-4 ure.
Podrobnejša organizacija izobraževanja se dogovori glede na prilagoditve potrebam
udeležencev.
Izvajalci programa prilagajajo različne metode dela, in sicer glede na potrebe v skupini in
potrebe posameznika, učne tipe, posamezne vsebinske sklope in dinamiko v skupini.
Posamezen tečaj se izvaja v skupinah z do 15 udeleženci.
Vsakemu od udeležencev se zagotovijo tudi osnovni pripomočki, ki jih potrebuje za
spremljanje pouka, ter potrebna literatura, ki jo pripravijo predavatelji.
Vsa uporabljena gradiva so prilagojena posamezni ciljni skupini, sledi pa tudi aktualni
problematiki v svetu, da pritegnila udeležence.

Svetovanje pred vključitvijo v ustrezen jezikovni tečaj
Če ste se tujega jezika že učili in bi radi svoje znanje osvežili ali
nadgradili ter se vključili na tečaj na najprimernejši ravni, se
dogovorite za svetovalni pogovor.

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« delno financira Evroopska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za izobraževanje znanons in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijeske politike v programskem
obdoboju 2014-2020, prednostna os: 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, izpopolnjevanje
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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sporazumevanje v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot so
spoznavanje, predstavitev sebe in drugih
naročanje hrane, opisovanje krajev in oseb ter navad
na kratko pripovedovanje o preteklih dogodkih, uporabljanje
osnovnih časov in osnovnih nepravilnih glagolov

…prebili ste led, spregovorili ste v tujem- francoskem jeziku!
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sporazumevanje se v vsakodnevnih situacijah
opisovanje videza in občutkov
predstavitev življenjske zgodbe ali svoje želje
pisanje kratkih, preprostih obvestil in osebnih pisem
poznavanje struktur osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih
časov, uporabljanje najpogostejših nepravilnih glagolov

…znajdete se v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni!

Ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR): Šest
jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.
Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« delno financira Evroopska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za izobraževanje znanons in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijeske politike v programskem
obdoboju 2014-2020, prednostna os: 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, izpopolnjevanje
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.

