
 
 

Pridobite si odliPridobite si odliPridobite si odliPridobite si odliččččno znanje in podjetniško podporo Vse na Enem no znanje in podjetniško podporo Vse na Enem no znanje in podjetniško podporo Vse na Enem no znanje in podjetniško podporo Vse na Enem MMMMestu!estu!estu!estu!    
                    

                                                                                      
                      

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE, Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice 
Telefon: 03 757 18 00,  www.sc-konjice-zrece.si, http://vem.konjice.si  e-naslov: info-scsk@guest.arnes.si 

 
 

Tečaji tujih jezikov 
ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA,  NEMŠČINA, RUŠČINA, ŠPANŠČINA,  

 

 

Vsebina programa 

Pred pričetkom tečaja se izvede uvrstitveno testiranje, ki pripomore k odločitvi o 

najprimernejši obliki izobraževanja: 

• Začetni tečaj: Namenjen je začetnikom, ki se z jezikom še niso srečali 

• Nadaljevalni (osvežitveni) tečaj: Namenjen je osebam, ki že imajo osnovno 

predznanje in želijo znanje s področja jezika osvežiti in nadgraditi. 

• Nadaljevalni tečaj s poudarkom na komunikaciji: Namenjen je osebam, ki že imajo 

znanje s področja jezika in ga želijo nadgraditi v ustni in pisni komunikaciji. 

• Nadaljevalni tečaj s poudarkom na marketingu: Namenjen je zaposlenim v prodaji 

ali nabaviti, ki želijo pridobiti dodatno znanje s področja pisne in ustne komunikacije. 

Programi izobraževanja se prilagaja potrebam udeležencev. 

• Individualni tečaj: namenjen je posameznikom, ki želijo individualno pridobiti 

dodatno znanje. Vsebina se prilagodi potrebam posameznika. 

• Native speaker - angleščina: omogočamo učenje angleškega jezika z »domačim 

govorcem«.  

Literatura 

Na tečaju uporabljamo različno strokovno literaturo. Kot dodatno gradivo se uporabljajo 

delovni listi in vaje. Udeleženci prejmejo interno gradivo.. 

Trajanje   

Posamezni program izobraževanja traja 20 ali 30 pedagoških ur. 

Število udeležencev 

Za učinkovito delo je priporočljiva skupina  do 12 udeležencev v skupini.  

Kraj in čas izvedbe 

Usposabljanja se izvajajo na Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah, Dravinjska cesta 1,  
Zreče, Gimnaziji v Slovenskih Konjicah. Predavanja potekajo 1x do 2x tedensko oz. v dogovoru 
z naročnikom.  

Potrditev znanja 

Kandidat pridobi potrdilo o opravljenem izobraževanju.. 

Prijave in dodatne informacije 

� Brigita Kukovič, telefon (03) 757 18 22, e-pošta: brigita.kukovic@guest.arnes.si 

� Maja Dragan, telefon (03) 757 18 20, e-pošta: maja.dragan@guest.arnes.si 


