ITALIJANŠČINA NA RAVNI A2
Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-22 je
namenjen zaposlenim in brezposelnim, starejšim od 45 let, ki imajo osnovna znanja
italijanskega jezika in želijo dvigniti raven znanja italijanskega jezika, tako da se bodo
znašli v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni. S tem znanjem si bodo izboljšali
kompetence zaradi potreb na trgu dela in s tem izboljšali zaposljivost.
Temeljni namen programa je, da udeleženci programa osvojijo znanja, ki jim bodo
omogočala učinkovito pisno in ustno sporazumevanje za potrebe dela, kakor tudi v
vsakdanjem življenju.

Udeleženec je po končanem 40-urnem programu pridobil
naslednje kompetence:
bere in razume različne preproste in vsakdanje tekste v tujem jeziku in za
potrebe dela in komuniciranje,
ima razvito slušno razumevanje pri govornem sporazumevanju za splošne
in poslovne namene,
govorno in pisno komunicira za potrebe dela,
govorno in pisno komunicira za osebne potrebe – za potovanje in komuniciranje
s tujino,
zna predstaviti sebe in svoje delo v tujem jeziku,
zna izvesti osnovni dialog,
zna se pogovarjati o osnovnih življenjskih situacijah,
zna odgovoriti na osnovna vprašanja,
zna naročiti hrano in pijačo v restavraciji,
razume osnovna navodila in se nanje
odziva,
bere in pravilno izgovarja osnovno besedišče,
zna napisati krajši sestavek,
zna napisati preprosto osebni pismo.

Izvedba programa za leto 2018
V letu 2019 je bilo izvedeno usposabljanje, ki je potekalo od 5. 2. 2019 do 23.
4. 2019.
V ta program je bilo vključenih 15 udeležencev, od tega 5 moških in 10 žensk. 13
udeležencev je bilo starejših od 45 let. 15 udeležencev je bilo 1. vključeno v projekt
KORAK. Vsi udeleženci so program uspešno zaključili.
Program je potekal Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška c. 2, 1000 Ljubljana.
Kontakt:
Mateja Berlec, + 386 40 607 668 ali + 386 1 300 47 29, mateja.berlec@seslj.si
Vodja konzorcija:
Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si
Izvajalec programa je Srednja ekonomska šola Ljubljana, združenje v okviru projekta
Pridobivanje kompetenc 2018-2022. Srednja ekonomska šola Ljubljana je partnerica v
konzorciju organizacij, izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega
učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja,
tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1:
Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

