TEČAJ IZPOPOLNJEVALNE NEMŠČINE 2
Obseg tečaja: Tečaj izpopolnjevalne nemščine 2 obsega 60 ur in poteka 1x
tedensko v večernem času.
Komu je namenjen? Tečaj izpopolnjevalne nemščine 2 je namenjen tečajnikom,
katerih nivo znanja je na stopnji B1+.
Opis: Poudarek pri pouku bo tako na usvajanju receptivnih jezikovnih spretnosti
(bralno in slušno razumevanje) kot produktivnih jezikovnih spretnosti (pisanje in
govorjenje). Prav tako je izpopolnjevalna stopnja 2 namenjena sistematični ponovitvi
že usvojene slovnice ter seznanitvi z novimi, bolj kompleksnimi jezikovnimi
strukturami. Pri pouku bomo obravnavali teme, ki so zanimive in aktualne v svetu,
predvsem pa v nemško govorečem prostoru. Cilji so zastavljeni glede na Skupni
evropski referenčni okvir za jezike – po opravljenem tečaju se boste znali izražati
tekoče in naravno, brez težav se boste vključevali v diskusije o različnih temah,
zmožni boste argumentirano zagovarjati svoje stališče in jezik suvereno prilagajati
glede na želen učinek.
Slovnica/Jezik*:
1. Wiederholung komplexerer Haupt- und Nebensätze
2. Präpositionen mit Genitiv
3. Modalverben im Perfekt sowie subjektive Verwendung der Modalverben
4. Typische deutsche Modalpartikeln (ja, doch, mal, denn etc.)
5. Irrationale Bedingungssätze mit Modalverben: Aktiv, Passiv, in Gegenwart und
Vergangenheit. Irreale Wunschsätze. Ireale Vergleichsätze mit »als« und »als ob«.
6. Partizip I und II als Attribute
7. Konjunktiv I in der indirekten Rede
8. Wortbildung: zusammengesetzte Adjektive
9. Nomen-Verb-Verbindungen
10. Typische deutsche Redewendungen
* Program je okviren in bo prilagojen predznanju in potrebam tečajnikov
Teme in besedišče:
1. Globalisierung, ihre Vor- und Nachteile
2. Naturkatastrophen, Klimawandel, Umweltschutz
3. Studium im Ausland (sowie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz)
4. Welt der Arbeit (Karriere machen, Arbeit gesucht etc.)
5. Freiwilliges soziales Jahr

6. Reisen (Urlaub machen, Reiseplanung, Mobilität, Arbeiten, wo andere Urlaub
machen etc.)
7. Raus in die Welt: Auswandern, Multikulturalität, Mehrsprachigkeit
8. Hauptperson Deutsch (Varietäten der Sprache, Sprache lernen, mit Sprache
spielen)
9. Typisch Deutsch...?
10. 1x deutscher Film (z.B. »Gegen die Wand«, »Almanya« oder ähnliches)
Glede na »Skupni evropski referenčni okvir za jezike« bo tečaj dosegel stopnjo
B2+ oz. B2/C1.

