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SLUŠNO RAZUMEVANJE
NIMAM TEŽAV PRI RAZUMEVANJU JEZIKA, GOVORJENEGA V ŽIVO ALI POSREDOVANEGA PREKO MEDIJEV, ČETUDI JE TEMPO
GOVORJENJA HITER. POTREBUJEM ZGOLJ NEKAJ ČASA, DA SE NAVADIM NA NAREČJE.
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OPISNI KRITERIJI ZNANJA
Sledim razpravi o davkih v parlamentu.
Razumem navodila svojega šefa, ki ga bom moral nadomeščati na predstavitvi projekta.
Na literarnem večeru v kulturnem centru razumem zgodbe različnih pripovedovalcev.
Na dnevu odprtih vrat univerze razumem predavanje »Evropska zgodovina 20. stoletja«.
Razumem predavanje tujega strokovnjaka o postopkih proizvodnje mlečnih izdelkov.
Razumem predstavitev o razvoju in različnih tehnikah tradicionalne zdravilne masaže.
Razumem glasbeno radijsko reportažo o neki glasbeni skupini.
Razumem napet in zabaven film o doživetjih neke družine v času padca berlinskega zidu.
Pred volitvami razumem televizijsko soočenje glavnih kandidatov največjih strank.
Razumem pogovor med rojstnimi govorci, ki vsebuje tudi narečne izraze.



BRALNO RAZUMEVANJE
Z LAHKOTO BEREM VSE VRSTE ZAPISANIH BESEDIL, TUDI KO GRE ZA ABSTRAKTNA, PO JEZIKU IN ZGRADBI ZAHTEVNA
BESEDILA, NPR. PRIROČNIKE, STROKOVNE ČLANKE IN LITERARNA DELA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPISNI KRITERIJI ZNANJA
V daljši časopisni reportaži o političnem in gospodarskem položaju neke države znam razbrati stališče in
mnenje avtorja o posameznih vidikih.
Razumem izčrpna poročila s konference, ki se je nisem udeležil.
V letnem poročilu razberem tudi prikrito kritiko svojega oddelka.
Kot redni bralec časopisa v ironično-kritičnih kolumnah razberem avtorjeve argumente.
Tudi kot nestrokovnjak razumem članek v medicinski reviji o novih izsledkih pri raziskovanju raka.
V sodnem sporu z nekdanjim stanodajalcem razumem zapleten odvetniški dopis.
Kot vodja projektne skupine, ki je vložila prošnjo za subvencijo, razumem podroben odgovor in v njem
navedene utemeljitve za zavrnitev.
Razumem e-sporočilo prijatelja, ki je na dopustu, in se na dolgo in široko norčuje iz nastanitve in hrane.
Berem in razumem klasična, tudi starejša literarna dela, če si pomagam s slovarjem.
V diplomski nalogi kolega hitro poiščem najpomembnejše izsledke izvedenih poskusov.



GOVORNO SPORAZUMEVANJE
Z LAHKOTO SODELUJEM V VSAKEM POGOVORU IN RAZPRAVI. DOBRO POZNAM POGOVORNI JEZIK IN BESEDNE ZVEZE.
GOVORIM TEKOČE IN ZNAM NATANČNO IZRAZITI TUDI MAJHNE POMENSKE ODTENKE. ČE PRI SPORAZUMEVANJU NALETIM
NA KAKŠNO TEŽAVO, JO ZNAM SPRETNO ZAOBITI IN PREOBLIKOVATI TEŽAVNO MESTO TAKO, DA SOGOVORNIKI TO MALO
VERJETNO OPAZIJO.

1.
2.

OPISNI KRITERIJI ZNANJA
Z zavarovalniškim izvedencem se znam sporazumeti o tem, kdo je krivec nesreče in kako je mogoče rešiti
nastalo situacijo.
V pogovoru o težki bolezni znam izraziti prizadetost in vliti upanje, pri čemer navedem podobne primere, ki
so se iztekli srečno.
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Med odmorom seminarja brez težav sodelujem v pogovoru o medkulturnih izkušnjah in podam svojo
izkušnjo.
Pri skupnem kosilu z domačimi govorci znam razpravljati o političnih dogodkih, zavzeti podrobno stališče do
različnih mnenj in utemeljiti svoje stališče.
Pri poslovnih pogovorih znam voditi pogajanja in doseči kompromis.
Na seminarju se znam odzvati na argumente udeleženca in zagovarjam nasprotna strokovna stališča.
Na tiskovni konferenci spontano odgovarjam na vprašanja novinarjev in spodbujam njihove ugovore.
Kot vodja kadrovske službe mednarodnega podjetja brez težav vodim razgovore za službo.
Kot radijski novinar znam voditi intervjuje v živo s tujimi gosti s kulturnega področja
S tujimi poslovnimi partnerji vzdržujem telefonske stike in sklepam nadaljnje dogovore.

GOVORNO SPOROČANJE
SPOSOBEN/SPOSOBNA SEM JASNO IN TEKOČE PODAJATI TUDI DALJŠE OPISE ALI RAZLAGE. GOVORU ZNAM DATI LOGIČNO
OBLIKO, KI POSLUŠALCA OPOZARJA NA POMEMBNA MESTA. SLOG GOVORJENJA ZNAM PRILAGODITI SITUACIJI IN
POSLUŠALCEM.
OPISNI KRITERIJI ZNANJA
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Kot udeleženec mednarodne delovne skupine znam predstaviti težave pri priznavanju izpitov tujih
študentov.
Kot študent znam na seminarju predstaviti najpomembnejše točke svojega znanstvenega dela in
podrobno podati dosedanje delovne korake.
Kot bančni uslužbenec znam pojasniti neko kreditno ponudbo in opisati vsebino pogodbe.
Kot študent na izmenjavi znam jasno in sistematično podati, kateri študijski pogoji veljajo v moji
državi, in argumentirati, zakaj se mi ti ne zdijo dobri.
Kot organizator izleta svojega društva znam zbrati predloge, preučiti možnosti in v razgovorih
oblikovati jasno argumentiran predlog.
Kot predstavnik prodaje v podjetju z gospodinjskimi aparati lahko na sejmu predstavim nov
gospodinjski aparat in se pri te jezikovno prilagodim občinstvu.
Kot predstavnik civilne iniciative »Obvoznica zdaj« znam na javnem zborovanju predstaviti in s
primeri osvetliti ogrožanje, ki ga povzroča gost promet.
Na poslovilni zabavi znam kolegu na humoren način dati priznanje za njegove zasluge in
napovedati, kako bo njegovo delovno področje izgledalo v bodoče.
Strokovno besedilo v materinščini strnem v govorno predstavitev v tujem jeziku.
Lahko izvedem jasno členjen referat in se spontano odzvati na provokativna vprašanja.

PISNO SPOROČANJE
TVORITI ZNAM JASNA, TEKOČA, SLOGOVNO PRIMERNA BESEDILA. SESTAVITI ZNAM ZAHTEVNA PISMA, POROČILA IN
ČLANKE V ZVEZI Z ZAHTEVNIMI VSEBINAMI, KI MORAJO IMETI LOGIČNO ZGRADBO IN BRALCA VODITI TAKO, DA DOJAME
POMEMBNE TOČKE. PISATI ZNAM POVZETKE IN KRITIKE STROKOVNIH IN LITERARNIH DEL
OPISNI KRITERIJI ZNANJA
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Kolegici znam v e-sporočilu svetovati, kako ravnati ob spletkah in napadih drugih
kolegov na delovnem mestu, in poročati o lastnih izkušnjah s temi težavami.
V pismu se znam na utemeljene očitke prijatelja odzvati s samoironijo in svoje napake
prostodušno priznati.
V pismu bralca se znam argumentirano odzvati na članek, v katerem so mladi pavšalno
predstavljeni kot predstavniki »generacije zabav«.
Po službenem potovanju znam za vodstvo podjetja napisati poročilo o sestanku s
2

5.
6.
7.
8.
9.
10.

poslovnimi partnerji.
V okviru spletnega tekmovanja v ustvarjalnem pisanju znam napisati del zgodbe v
nadaljevanjih.
Napišem oceno književnega besedila in ustrezno utemeljim lastna stališča.
Kot serviser ogrevalnih naprav znam iz različnih virov zbrati argumente za namestitev
solarne tehnike za ogrevanje vode.
Kot član redakcije študentskega časopisa znam napisati oceno nekega spornega filma.
Kot študent biologije znam iz daljšega priročnika o »Življenjskih pogojih rib v
visokogorskih jezerih« napisati izvleček za sošolce za pomoč pri pripravi na izpit.
Znam napisati zahtevna poročila in analize (npr. o projektu, raziskavi).

Povzeto iz delovnega gradiva EUROPASS (CPI)
Avtorji:
Skela, J., Pogačnik Nose, Š., Godunc Z., Petek B., Šečerov, N., Marec 2012
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