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slovenščine pri tem uresničuje npr. pri tematskem področju hrana in pijača je uporabnik lahko 
postavljen v situacijo v restavraciji, kjer naroča hrano, ipd. .  

Tematska področja so glavno izhodišče za širitev variantnih ubeseditev, tako na ravni besedišča kot na 
ravni skladenjskih struktur. Tematskih področij se pri poučevanju lotevamo postopno: od konkretnih, ki 
zadevajo vsakdanje življenje in so povezana s preživetjem na vstopni ravni gl. preglednico 2), do bolj 

abstraktnih področij npr. politika, družba  in njihovih podkategorij npr. odvisnosti, ekologija, politična 
ureditev itn.) (gl. preglednico 3)  možno pa je seveda tudi drugače, pač glede na potrebe in želje 
udeležencev programa. 

Na vstopni ravni so teme omejene na najbolj temeljne teme in jih navajamo v preglednici posebej. Kot 

je razvidno iz preglednice , se omejujemo na zgolj deset tematskih področij, znotraj vsakega izmed njih 
pa navajamo le tiste podteme, za katere menimo, da so nujne za preživetje. Pri tem je treba poudariti, 
da sporazumevanje na vstopni ravni pogosto podpirajo neverbalne prvine (slike in ilustracije pri branju, 

šumi za podporo pri poslušanju, kretnje pri govorjenju . 

Tematski sklopi Podkategorije 

1. Osebna identiteta Ime, elektronski  naslov, telefon, starost, spol, poklic, družina; 
osebni dokumenti; obrazci 

2. Stanovanje, bivanje, okolje Vrste bivališč, prostori, pohištvo in oprema; infrastruktura 
(napeljave);  

okolje; vreme; domače živali, rastline 

3. Telo in zdravje Telo deli telesa ; počutje in stanje, bolezen; zdravstvene storitve 

4. Hrana in pijača Hrana in pijača; naročanje 

5. Vsakdanje življenje, prosti čas Opravila; čas deli dneva, ure  

hobiji in interesi; RTV, prireditve kino, gledališče, koncerti, tekme); 

družabno življenje, družabna omrežja 

6. Nakupovanje, storitve Trgovine, pošta, telefon, banka, policija; cene, denar; količine in 
merske enote; embalaža, materiali; oblačila in obutev 

7. Osebna razmerja Pozdravljanje; družabno življenje voščila, vabila  

8. Izobraževanje Vrste šol, šolski predmeti, stvari v zvezi s šolo; 

izpiti 

9. Delo in poklic  Poklici; delo in delovni prostori; iskanje zaposlitve; zaslužek 

10. Promet, potovanje Kraji; prometne poti, vozila, javni prevoz; orientacija; potovanja 

(turizem) 

Preglednica : Tematska področja za vstopno raven 

Za natančnejšo predstavo o besedišču in jezikovnih funkcijah ter njihovem obsegu na posameznih 
tematskih področjih na vstopni ravni izvajalcem tega programa priporočamo dokument P e ivetvena 

a en a lo en čino ter učbenike slovenščine kot drugega in tujega jezika za raven A . 

Tematska področja so za osnovno in višjo raven ter raven odličnosti razširjena na skupno  področij, 
kot kaže preglednica . 


