TE^AJ OTROCI - KOTIZACIJA

30 ur

1 x 2 uri

135,24 3

165,00 3

TE^AJ OTROCI - KOTIZACIJA

40 ur

1 x 3 ure

170,48 3

208,00 3

SKUPINA V PODJETJU

60 ur

1 x 4 ure

2.000 3

2.440,00 3

INDIVIDUALNE URE

1 ura

1 x 2 uri

25 3/uro

30,50 3

25 3/stran

30,50 3

ANGLE[^INA
Zasebna {ola IZZA d.o.o je v letu 2010 prvi~ dobila certifikat univerze Cambridge,
kjer se na{i u~itelji dodatno izpopolnjujejo in imajo dostop do dodatnih
materialov za izpite Cambridge. IZZA JE ~lanica izpitnega partnerskega
programa British Council.

NEM[^INA
Vsi izpiti se delajo na sede`u obeh institucij. Preverja se znanje: slu{no
razumevanje, pisno in govorno, primerno nivoju izpita.

PRIJAVNICA ZA JEZIKOVNI TE^AJ - ODRASLI

391,00 3

• ANGLE[^INA, NEM[^INA, [PAN[^INA, ITALIJAN[^INA, RU[^INA

320,48 3

Te~aji se bodo izvajali v prostorih podjetja IZZA d.o.o., Ljubljanska 42, Slovenska Bistrica
(pri trgovskem centru MERCATOR). Te~aj se bo izvajal, ~e bo vsaj sedem udele`encev na skupino.

1 x 4 ure

STOPNJA

60 ur

1500 znakov

CENA Z DDV

Po{tnina pla~ana pri
po{ti Slovenska Bistrica

TE^AJ ODRASLI - KOTIZACIJA

PREVODI - POLJUBNO

CENA BREZ DDV

IZZA d.o.o.

TEDENSKO

Zasebna {ola za tuje jezike

[T. UR

Ljubljanska ulica 42
2310 Slovenska Bistrica

VRSTE TE^AJA - STORITVE

Mednarodne izpite izvajamo prI poobla{~enih institucijah. Te izpite priznavajo
delodajalci in {ole v 160 dr`avah.

JEZIK

CENIK STORITEV - POU^EVANJE IN PREDAVANJE

Prijave tudi preko spletne strani www.izza-jeziki.si. Prosimo vas, da prijavo izpolnite
{e pred 10. septembrom, ker je letos vpis omejen. Termin obiska boste dobili v najkraj{em
~asu, tako da boste boste la`je usklajevali otrokove ostale aktivnosti. Terminov `al ne
moremo prilagajati posameznikom, ker na{o {olo obiskuje 178 otrok. Te~aj se izvede,
~e je vsaj 7 udele`encev v skupini z enakim programom.

Kraj rojstva

zik
e

Na zasebni soli IZZA je ucenje
ucenje tujih jezikov IZI!!

Datum rojstva

www.izza-jeziki.si

je

Ime in priimek

je

Zasebna {ola IZZA, skupaj s svojimi strokovnimi sodelavci nudi resni~no kvalitetno,
hitro in u~inkovito u~enje tujih jezikov, v kar sva se prepri~ala tudi midva s sinom,
saj so Vida v zelo kratkem ~asu uspeli pripraviti na strokovni izpit, najvi{je stopnje
CPE (C2) Cambridge English na British Council.
Tatjana in Vid Jan{a

Zaposlen v podjetju

tu

Ulica

za

Sintija in Katja obiskujeta zasebno {olo IZZA `e nekaj let in sem izredno zadovoljna
s strokovnostjo, profesoricami in pridobljenim znanjem. Uspeh je zagotovljen ampak
ni~ ne pride ~ez no~, vztrajati je potrebno, da so rezultati opazni in zadovoljstvo
je obojestransko. Ta nalo`ba za otroka je danes temelj za razvoj osebnosti, njegovih
kompetenc in razvoj otrokove kariere. Priporo~am vsem, ki `elite otroku zagotoviti
lep{o prihodnost.
Marina Kranj~ec

Pla~nik te~aja

la

Angle{~ina mi je v {oli vedno delala preglavice, zato sem vseskozi potrebovala
individualne in{trukcije. V zadnjem letniku srednje {ole sem se vpisala na IZZO.
V dveh letih sem pridobila zelo veliko znanja iz slovnice in usvojila veliko novih
besed. Letos na faksu sem izpit iz angle{~ine z lahkoto naredila. Bila sem ena
izmed redkih sre~nic, saj ve~ini to {e ni uspelo.
[koda, da za IZZO nisem vedela prej, saj bi star{em prihranila denar, sebi pa stres.
Dobiti zaposlitev v dana{njem ~asu je kot loterija. ^e bom imela mednarodni izpit
B2 (aktivno znanje), bom imela ve~jo mo`nost zaposlitve.
Patricija Fijav`

Poklic

• Tuj jezik se u~imo za `ivljenje in ne za ocene.
• Otroke pripeljemo do mednarodno veljavnih izpitov (letos jih je dobilo
`e 33 udele`encev te~aja).
• Mednarodno dobljene certifikate priznavajo delodajalci in {ole v 160 dr`avah.
• Mo`nost vpisa otroka v te~aje ve~ih jezikov (otroci do 12 leta starosti so
najbolj dojemljivi za u~enje ve~ih jezikov naenkrat).
• Te~aj je enkrat tedensko od 2 do 3 ure.
• Otroke ob prvem vpisu opremimo s torbo in zvezkom.
• Otroke pri vpisu testiramo in jih razporejamo skozi vse leto v skupine s
pribli`no enakim znanjem.
• Male skupine od 7 do 16 otrok.
• Predavateljice zmanj{ujejo odpor do jezika s svojim pristopom in igro z zabavo do znanja.
• Pridobljeno znanje je dopolnilno znanje za u~ence, ki se v u~nem programu
te`je u~ijo tujih jezikov.
• Pla~ilo na obroke.
• Za vse to nizka cena pedago{ke ure v skupini (52).
• Otroci, stari do 9 let imajo te~aj tedensko po 2 pedago{ki uri in v {olskem
letu opravijo 60 ur (dvakrat po 30 ur).
• Otroci, stari od 9 let naprej imajo tedensko po 3 pedago{ke ure in v {olskem
letu opravijo 80 ur (dvakrat po 40 ur).

Datum in podpis

{o

MNENJA STAR[EV, KI NAM @E VE^ LET
ZAUPAJO SVOJE OTROKE

Telefon ali faks ali e-po{ta

ZAKAJ BI VA[ OTROK OBISKOVAL TE^AJ TUJEGA
JEZIKA PRI NAS?

Kolikor jezikov zna{, toliko ljudi velja{!

Upo{tevanje zakona ZVOP: Osebni podatki bodo uporabljeni samo za posredovanje informacij in potrdil ob zaklju~ku te~aja.

02 843 20 60 • 02 843 20 65 • 031 653 249

MO@NOST U^ENJA TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE

da

Upo{tevanje zakona ZVOP: Osebni podatki bodo uporabljeni samo za posredovanje informacij in potrdil ob zaklju~ku te~aja.

Ljubljanska ulica 42
2310 Slovenska Bistrica
Datum in podpis
Pla~ilo na obroke
E-po{ta

GSM
Ime in priimek star{a

Kraj in po{tna {tevilka
Ulica in hi{na {tevilka

Kraj rojstva
Datum rojstva
Ime in priimek otroka

STOPNJA
JEZIK

Te~aji se bodo izvajali v prostorih podjetja IZZA d.o.o., Ljubljanska 42, Slovenska Bistrica
(pri trgovskem centru MERCATOR). Te~aj se bo izvajal, ~e bo vsaj sedem udele`encev na skupino.

PRIJAVNICA ZA JEZIKOVNI TE^AJ - OTROCI

• ANGLE[^INA, NEM[^INA, [PAN[^INA, RU[^INA, ITALIJAN[^INA

Zasebna {ola za tuje jezike

IZZA d.o.o.

Po{tnina pla~ana pri
po{ti Slovenska Bistrica

“Koliko jezikov zna{, toliko ljudi velja{!”

INDIVIDUALNO POU^EVANJE
Individualno pou~evanje tujega jezika je namenjeno tistim, ki si `elijo u~enje tujega jezika
prilagoditi svojemu razpolo`ljivemu ~asu, kraju pou~evanja in imajo - pod dolo~enimi pogoji
- jasno za~rtano pot o `elenem znanju tujega jezika. Pri tem na~inu so rezultati hitrej{i kot pri
delu v skupini. ^e se naro~nik odlo~i za ta na~in, pokli~e in pove `elje, mi pa mu v enem tednu
priskrbimo ustreznega u~itelja glede na `elena znanja in razpolo`ljivi ~as za ta na~in pou~evanja.
Predavatelj se za vsako sre~anje pripravi glede na zahteve po znanju. Za to obliko se odlo~ajo
ljudje, ki nimajo ~asa in `elijo specifi~na znanja na razli~nih stopnjah. Priporo~amo sklop
30 ali 60 individualnih ur. Vsako sre~anje je od dve do tri pedago{ke ure. Za individualne
ure se pogosto odlo~ajo tudi {oloobvezni otroci, dijaki in {tudenti, ki jim tuj jezik zmanj{uje
u~ni uspeh. Prijavite se lahko skozi vse leto. V ceni je zajeta individualna priprava predavatelja
za vsako sre~anje, gradivo, prostor, testiranje, potrdilo o znanju in individualna osebnostna
analiza usvojenega znanja.

az

at

uj
e

INDIVIDUALNO POU^EVANJE V PARU
Pou~evanje v paru je namenjeno tistim, ki se `elijo u~iti s poslovnim ali zakonskim partnerjem
ali pa imajo otroka pribli`ne starosti. Oba udele`enca morata imeti pribli`no enako izhodi{~e
pri znanju tujega jezika in oba se morata odlo~iti za enak u~ni program. Priporo~amo sklop
30 ali 60 pedago{kih ur. V ceni je zajeta individualna priprava predavatelja za vsako sre~anje,
gradivo, prostor, testiranje, potrdilo o znanju in individualna osebnostna analiza usvojenega
znanja.

je

ANGLE[^INA

zasebna {ola za tuje jezike

RAZPISNI TE^AJ V SKUPINI ( do najve~ 12 oseb)
Te~aj se izvaja na sede`u podjetja IZZA d.o.o., Ljubljanska 42, Slov. Bistrica. Vpise v za~etne
te~aje imamo pri nas cikli~no vsako leto prvi teden septembra in zadnji teden februarja.
Te~aji so 60 urni in se izvajajo enkrat v tednu po 3-4 pedago{ke ure. Od enega do drugega
sre~anja je potrebno vsaj 2 do 3-urno samostojno u~enje, da se lahko nadgrajuje snov po
u~nem na~rtu. Predlagamo, da za pasivno znanje jezika obiskujete vsaj 4 te~aje po 60 ur, to
je ~asovno dve leti. V ceno je zajeto predavanje, gradivo, testiranje, potrdilo o uspe{no
opravljenem izpitu in individualna osebna analiza usvojenega znanja.

{o
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NEM[^INA

zik

ZAKLJU^ENE SKUPINE V PODJETJU
Te~aji se izvajajo pri naro~niku, program je prilagojen `eljam in zahtevam naro~nika. Pred
pri~etkom te~aja se izvede testiranje udele`encev. V skupini je lahko najve~ 12 udele`encev.
Vsebinsko in terminsko se prilagodimo zahtevam naro~nika. Te~aj se izvaja enkrat tedensko
od 4 do 5 pedago{kih ur. Prijavite in naro~ite se lahko skozi vse leto.
V ceni je zajeto predavanje, maksimalno {tevilo udele`encev do 12 oseb, potni stro{ki
predavatelja do 20 km oddaljenosti od podjetja IZZA d.o.o., gradivo, dvakratno testiranje,
individualno poro~ilo o znanju za posameznika, potrdilo o uspe{no opravljenem izpitu, ~e je
ocena nad 70%.

e

IZZA d.o.o., Ljubljanska 42, 2310 Slovenska Bistrica
T: 02 843 20 60 • F: 02 843 20 61 • M: 031 653 249 • E: izza@izza.si • I: www.izza-jeziki.si

ITALIJAN[^INA

[PAN[^INA

RU[^INA

Na zasebni {oli
je u~enje tujih jezikov

Za tiste, ki ho~ejo ve~
za svoje otroke!
Naj va{ otrok pridobi mednarodni
certifikat, ki ga priznavajo v
160 dr`avah vsi delodajalci in {ole.

031 653 249
02 843 20 65
www.izza-jeziki.si

Vpisi odraslih in otrok od 4. leta naprej
bodo potekali do 10. septembra.
Te~aje (30 in 40-urni) izvajamo
v septembru in februarju.

Obiskovanje na{ih te~ajev je mnogo
cenej{e kot individualne in{trukcije.

ZA BOLJ[E OCENE V [OLI

se pridru`ite IZZINIM jezikovnim skupinam!

Cena pedago{ke ure
v skupini na osebo:
otroci

5,20 3
odrasli

6,50 3

ZNANJE TUJIH JEZIKOV JE KONKUREN^NA PREDNOST PRI
ZAPOSLITVI IN [TUDIJU!

