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Vsebine programa, opredeljene v nadaljevanju, se sistematično nadgrajujejo: vsebina nižjih ravni je v 
celoti vključena tudi v višje ravni. 

6.2.1 Vsebina programa za vstopno raven 

Be edi če 

Ima osnovni nabor besed in besednih zvez, povezanih s konkretnimi, predvidljivimi situacijami iz 

tematskih sklopov, navedenih v preglednici 2. 

Besedilo (govorno in pisno) 

Če se lahko pripravi vnaprej, lahko v preprostih izjavah s preprostimi besedami in z ustaljenimi izrazi 
opiše običajne plati svojega življenja ter vsakdanje premete, slike ali prostore. Govor pogosto podpira s 

kretnjami. Povezati zna besede ali skupine besed z zelo osnovnimi linearnimi povezovalci, kot sta na 

primer in, potem. 

Jezikovna pravilnost  

Govorjenje  

Zna uporabljati zelo kratke, večinoma naučene izjave. Govorno sporazumevanje je počasno, zanj je 
značilno ponavljanje, popravljanje, nedokončane izjave, premori, pomoč neverbalnih sredstev. Izgovor 
omejenega repertoarja naučenih besed in besednih zvez z nekaj truda razumejo domači govorci in 

govorke, ki so vajeni sporazumevanja s tujimi govorci in govorkami, so sposobni inferiranja ter so jim 

hkrati naklonjeni in do njih tolerantni.  

Pravilno izgovarja omejeno število besed in besednih zvez. 

Pisanje 

V preprostih izjavah zna uporabljati nekatere naučene  osnovne strukture in stavčne vzorce, pri tem 
izpušča ali reducira nekatere prvine. Pravilno zna napisati osebne podatke, znane, pogosto rabljene 
besede in kratke besedne zveze.  

6.2.2 Vsebina programa za osnovno raven 

Be edi če 

Uporabiti zna precej širok razpon preprostega jezika, da se znajde v večini vsakodnevnih situacij. Iz 
konteksta sklepa o pomenu kakšne neznane besede in izpelje pomen izjave, če gre za znano temo. 

Ima dovolj obsežno besedišče, da se z nekaterimi opisnimi strategijami, npr. z uporabo preproste 

besede s podobnim pomenom ali s preprostim opisom, uspešno izraža o večini tem, ključnih za 
vsakdanje življenje, npr. o družini, hobijih in interesih, delu, potovanju in aktualnih dogodkih. 

Besedilo (govorno in pisno) 

Pozna konvencije vljudnega sporazumevanja in jih ustrezno uporablja. Niz kratkih posamičnih 
preprostih prvin zna povezati v linearno besedilo. Zbrati zna specifične informacije iz več različnih virov 
(besedil) in jih preprosto povzeti. Zna preprosto parafrazirati kratke pisne odlomke ali govorjena 

besedila. Pri tem uporablja ubeseditve in zaporedje iz prvotnega besedila. Besedilo zna interpretirati 

tako, da preprosto izrazi svoje mnenje o vsebini. Zna povzeti vsebino preprostih tudi daljših  
intervjujev, anket ipd. 

 


