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ARS LINGUAE jezikovni tečaji
Obiskujete lahko tečaje:
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POSLOVNEGA JEZIKA,
PRIPRAV NA CERTIFIKAT SPLOŠNEGA JEZIKA,
PRIPRAV NA CERTIFIKAT POSLOVNEGA JEZIKA,
AKTUALNE KRATKE TEČAJE,
SOS LINIJO: inštrukcije za osnovnošolce, dijake, študente.

Izbirate lahko med naslednjimi jezikovnimi tečaji:
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 50-urni tečaji: SEMESTRSKI TEČAJ * (1 tedensko po 3 šolske
ure, v dolžini 4. mesecev, prosto med prazniki),
 70-urni tečaji: INTENZIVNI SEMESTRSKI TEČAJ *
(2 tedensko po 3 šolske ure, 3 - 4 mesece, prosto med prazniki),
 50-urni tečaji: PRIPRAVA NA CERTIFIKAT * (1 tedensko po 3
šolske ure, v dolžini 3. mesecev, prosto med prazniki),
 30-urni tečji : KONVERZACIJE *
(1 tedensko po 2 šolski uri, v dolžini 4. mesecev),
 30-urni tečaji: OSVEŽITVENI TEČAJI SLOVNICE * (2 tedensko
ob petkih in sobotah po 4 šolske ure, v dolžini 4. tednov),
 30-urni program: JEZIKOVNE IGRALNICE *
(1 x tedensko v šol. l. po 60 minut za otroke stare od 3 - 8 let),
 30-urni program: JEZIKOVNE DELAVNICE *
(1 x tedensko v šol. l. po 2 šol.uri za otroke stare od 9 -15 let),
 20-urni tečaji: TEČAJ ZA POPOTNIKE *
(1 teden, od ponedeljka do petka po 4 šolske ure ali 2 vikenda,
2 petka in 2 soboti, po 5 šolskih ur),
 20-urni tečaji: POLETNE JEZIKOVNE DELAVNICE *
(1 teden po 5 šolskih ur dnevno, skozi celo poletje),
 16-urni tečaji: SLOVNIČNA KLINIKA *
(2 vikenda, 2 petka in 2 soboti po 4 šolske ure),
 14-urni tečaji: KLEPET V TUJEM JEZIKU *
(1 tedensko po 2 šolski uri, 7 tednov),
 8-urni seminar: ENODNEVNI POSLOVNI SEMINAR *
(običajno ob petkih, sicer za zaključene skupine po dogovoru),
 10-urni tečaj: SKUPINSKE in INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE *
(1 teden, od ponedeljka do petka po 2 šolski uri),
 10-urni tečaj: INDIVIDUALNI TEČAJ * (termin po dogovoru),
 100-urni tečaji: CELOLETNI TEČAJ * (1 tedensko po 3 šolske
ure skozi vse šolsko leto, prosto med prazniki in počitnicami);
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* možnost nadaljevanja na višnji ravni
 Dunajska 10, LJ
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