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izobraževanje, naj bodo avtentična, relevantna za udeležence programa, pa naj gre za zapisana ali 
govorjena besedila. 

12. Znanje in usposobljenost strokovnih delavcev 

PROGRAMSKA 

ENOTA 

IZVAJALEC ZNANJA S 

PODROČJA 

USPOSOBLJENOST 

Vstopna raven  

Učitelj 
Visokošolskega 
izobraževanja 
slovenščine 

za Izvajanje izobraževanja:  

poučevanje slovenščine kot drugega in kot tujega 
jezika (poznavanje področja slovenščine kot 
drugega in tujega jezika, tujih govorcev slovenščine 
in njihovih značilnosti, učnih procesov, didaktičnih 
pristopov in metod poučevanja odraslih govorcev 
ter poznavanje obstoječih učnih gradiv in postopkov 
priprave novih gradiv). 

za Izvajanje izpitov:  

preverjanje in ocenjevanje znanja slovenščine kot 
drugega in tujega jezika (poznavanje jezikovne 

politike na področju slovenščine kot drugega in 
tujega jezika, ciljnih skupin, osnov jezikovnega 

testiranja, strategij preverjanja jezikovnega 

znanja, ocenjevalnih meril ter poznavanje načel 
dobre prakse jezikovnega testiranja). 

Osnovna raven 

Višja raven 

Raven odličnosti 

Preglednica 9: Znanja in usposobljenost izvajalcev programa SDTJ 

13. Potrdilo o usposabljanju, ki je javna listina 

Program SDTJ omogoča pridobitev javno veljavne listine o znanju slovenščine s prilogo, ki vsebuje popis 

znanj in veščin, pridobljenih v programu. Javno veljavna listina o znanju slovenščine se izda samo 
osebam, ki uspešno opravijo zunanje preverjanje znanja slovenščine na vstopni, osnovni ali višji ravni ali 
na ravni odličnosti v skladu z izpitnim katalogom v tem programu. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo 
ustrezno listino o znanju slovenščine na ustrezni ravni, ki v prilogi natančno opredeljuje tudi doseženo 
raven po SEJU. Tako listino lahko izda samo za to pooblaščena ustanova, to je Center za slovenščino kot 
drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Udeleženci izobraževanja po programu SDTJ lahko dobijo potrdilo o udeležbi na tečaju, v katerem so 
navedeni podatki o izvajalski organizaciji, podatki za identifikacijo udeleženca, ime programa, raven 
znanja, trajanje programa in datum izdaje potrdila. Če udeleženci opravljajo interni izpit npr. izpit 
uspešnosti po končanem tečaju na posamezni ravni , se jim izda ustrezno potrdilo, vendar to ni javno 
veljavna listina o znanju slovenščine in le-te v nobenem primeru ne more nadomestiti. 

14. Sestavljavci programa 

Sestavljavcike programa so: Ina Ferbežar, Damjana Kern, Petra Likar Stanovnik, Nataša Pirih Svetina, 
Mateja Eniko.  

Program so recenzirali: Marko Stabej, Marjana Šoš, Alenka Tratnik, Lidija Koceli, Simona Kranjc.  


