
Tečaj angleščine v Piranu

Anglia tečaji vam omogočajo osvežitev znanja angleškega jezika do ene od ravni (A1–C2) 
mednarodnega Anglia certifi kata. Ravni znanja Anglia certifi kata so skladne z uradno 
evropsko CEFR lestvico, zato je ta certifi kat vnovčljiv pri vpisu na tuje univerze ali pri 
prijavi na delovna mesta v tujini oziroma tam, kjer je zahtevano dokazovanje znanja jezika.

IZVAJANJE TEČAJA:

Program je osnovan na tematikah, ki služijo kot izhodišče za bogatenje besedišča in 
razvijanje dveh vrst spretnosti: komunikacijskih spretnosti in spretnosti, potrebnih 
za samostojno usvajanje tujega jezika tudi po zaključku Anglia programa. Program 
zajema širok spekter področij jezikovnih spretnosti: govor, poslušanje, branje in pisanje s 
poudarkom na področju, ki ga udeleženec želi najbolj izpopolniti.

Program je strnjen na 10 srečanj, 2 x tedensko (2 uri/srečanje).

Cena 20-urnega tečaja: od 95 €.

4–10 udeležencev 11–15 udeležencev 16–20 udeležencev
150 € 135 € 95 €

TERMINI OŠ CIRILA KOSMAČA, PIRAN: 23. 3., 28. 3., 30. 3., 4. 4., 6. 4., 11. 4., 13. 4., 18. 
4., 20. 4., 25. 4.

Izpit: 18. 5. 2017 na OŠ CIRILA KOSMAČA, PIRAN

Cena tečaja vključuje: program, učni material in stroške prijave. 

PRIJAVE in dodatne informacije na: info@institut-iviz.org in www.institut-iviz.org.  
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Anglia tečaji vam omogogočačajojo oosvsvežežititev znanja an lglešeškekegaga jjezezikika do ene od ravni (A1–C2)
mednarodnega Annglgliaia cceertifi kaatata.. RaRavnvni znnanja Angliaia certifi fikakatata sso skladne z uradno 
evropsko CEFFRR lelesstvico, zazatoto jee tta cerertitifi fikaatt vnovčljijiv prii vvpisisu u na tujujee unu iverze ali pri 
prijavi na ddeeloovna mmesestata vv tuju ini i i ozoziriromomaa tatam,m, kkjejerr jeje zzahahtevanono ddokazazovovanje zznananja jezika.

IZVAAJAJANJNJEE TETEČAČAJA:J JJ J

PrProogram je osnnoovanan nna tematikah, ki služijo kot izhodišče za bbogogatenje besediščaa iin
rarazvijanje dveh vrvrsst spretnosti: komunikacijskih spretnosti in sprrete nosti, potrebnihih 
zaza ssamamosostotojnjnoo ususvavajajanjnjee tutujejegaga jjezezikikaa tutudidi ppo zakljuj čku Anglg ia pproogrgrama. Programm
zajema širok spekter področij jezikovnih spretno tstii: govor, po lsl šušanjje, bbranje in piisanje s
popoududarkom na ppodročjju, ki ga udeleženec želi najboljj izppoppolniti.

PrProgograramm jee sstrt njenen na 110 ssrerečačanj, 22 x x tedeensnskko ((22 ururi/i/srečečanje).

CeCenana 220-0-ururnenegaga ttečečajaja:a: oodd 9595 €€..gg jj

44–10 udeležencceve 11–15 udeležencev 16–20 uddeeležencev
1150 €€ 135 € 95 €

TERMRMINI OŠOŠ CCIRRILILAA KOK SMSMAČAČA, PIRAN:,  23. 3., 28. 3.,, 3300. 33., 4. 4., 6.6. 44.,, 111.1  4., 13.3. 44., 18. 
4., 20. 4.4., 25. 44.

Izpit: 18. 5. 2001717 nna OŠOŠ CCIRIRILILA A KOOSSMAČAČAA, PIRRANAN

Cena tečaja vključuje: prorogrgramam, uču ni m tateriial in strt oške ppririjajavee..


