
 

 

 

 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ / DODATNA IZOBRAZBA: 
Dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim 
učnim jezikom  
 
 
Opis: 
Visokošolski študij je namenjen tako študentkam/študentom v procesu 
izobraževanja za dvojezične ljudskošolske učiteljice/učitelje kot tudi že zaposlenim 
pedagoginjam/pedagogom na primarni stopnji, ki jih zanima poučevanje na 
dvojezičnih ljudskih šolah na veljavnostnem območju manjšinskega šolstva. 
Predavanja potekajo pretežno v slovenskem jeziku. Z izobrazbo za dvojezične 
učiteljice/učitelje sovpada tudi kvalifikacija za timske učiteljice/učitelje.  
 
Cilj visokošolskega študija je upoštevanje aktualnega razvoja v jezikovnem in 
družbenem kontekstu, in sicer tako z organizacijskega kot tudi z metodično-
didaktičnega vidika. Pri študiju se osredotočamo na usposobljenost 
učiteljic/učiteljev za izvajanje inovativnih metod pouka v skladu z načeli 
nepretrganega jezikovnega izobraževanja na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim 
učnim jezikom v skladu z zakonom o manjšinskem šolstvu.  
 
 
Sprejemni pogoji:  

• jezikovno znanje slovenščine na nivoju B2 evropskega referenčnega okvira 
(opomba: do začetka šestega semestra morajo študentke/študenti doseči 
jezikovno znanje na nivoju C1 evropskega referenčnega okvira)  

• pogoj za že zaposlene učiteljice/učitelje: zaključen pedagoški študij za 
primarno stopnjo.  

 
Kandidatke/Kandidate razvrstimo glede na čas prijave, na odobritev študija s strani 
delodajalca (velja za že zaposlene učiteljice/učitelje) in glede na izpolnjevanje 
navedenih sprejemnih pogojev.   
 
Trajanje: 8 semestrov 
 
ECTS-točke 60 ECTS (48 semestrskih ur na teden.), pri čemer je vključena tudi 
izobrazba za timske učiteljice/učitelje v obsegu 18 ECTS-točk.  
 
 
Zaključek študija: 



Po uspešno opravljenih predavanjih visokošolskega študija in po pozitivni oceni ter 
predstavitvi zaključne naloge (portfelja) so absolventke in absolventi usposobljeni za 
poučevanje kot dvojezične učiteljice/dvojezični učitelji na ljudskih šolah na 
veljavnostnem območju manjšinskega šolstva na Koroškem.  
 
Rok za prijavo: 
Predprijava poteka elektronsko, in sicer na portalu PH-Online: http://www.ph-
kaernten.ac.at/lehrgaenge 
Prijavni portal: LGZUANMELD – prijavni portal: Dvojezični pouk na ljudskih šolah z 
nemškim in slovenskim učnim jezikom.  

a) Prijava za že zaposlene učiteljice/učitelje: vsako leto med 1. junijem in 15. 
septembrom.   

b) Prijava za študentke/študente v izobraževalnem procesu za ljudskošolske 
učiteljice/učitelje: vsako leto med 1. junijem in 5. oktobrom.  

 
Kontaktna oseba: 
Institut za večjezičnost in transkulturno izobraževanje  
mag. dr. Sabine Buchwald 
tel. 0463 / 508 508 – DW 510 
e-mail: sabine.buchwald@ph-kaernten.ac.at 
 


