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ПРОГРАМ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Центар за образовање и развој „Мионица“ организује за све заинтересоване грађане
општине Мионица курсеве из енглеског и немачког језика у просторијама Средње школе
„Мионица“.
Курсеви се организују од А1 до Б2 нивоа. Похађање сваког нивоа траје 4 месеца.
Општина Мионица учествује у финансирању курсева тако што је за прве почетне групе
ниво А1 бесплатан, а сви остали нивои су бесплатни за најбоље полазнике курса.
За нове пријављене групе општина финансира 30% од укупне цене курса, а најбољи
полазници добијају сваки следећи ниво бесплатно.
Након сваког нивоа, полазници добијају уверење о савладаном нивоу.

Актуелан курс
Бесплатан почетни А1 ниво
Трајање курса: четири месеца
(1. 10. 2016. до 1. 2. 2017)
Термини:
Понедељак и среда:
17.00 – 18. 30 и 18. 30 – 20.00 курс за одрасле

Енглески језик
Курсеви за које се полазници могу пријавити
Курс за децу од 3 до 6 година
Курс за ученике од 1. до 4. разреда
Курс за ученике од 5. до 8. разреда
Курс за средњошколце
Курс за одрасле

Четвртак:
13.00 – 14.00 – курс за средњошколце
Предавач: Ива Николић

Актуелан курс
Бесплатан почетни А1 ниво
Трајање курса: четири месеца
(1. 11. 2016. до 1. 3. 2017)
Термини:
Среда и петак:
17.00 – 18. 30 и 18. 30 – 20.00 курс за одрасле
Предавач: Милица Марјановић

За организовање курса потребно је минимум 10
полазника
Особа за контакт: Биљана Андрић, 064/3112576

Немачки језик
Курсеви за које се полазници могу пријавити
Курс за децу од 3 до 6 година
Курс за ученике од 1. до 4. разреда
Курс за ученике од 5. до 8. разреда
Курс за средњошколце
Курс за одрасле

Четвртак и субота:
17.00 – 18.30 – курс за средњошколце

За организовање курса потребно је минимум 10
полазника
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Предавач: Марија Кандић

Особа за контакт: Биљана Андрић, 064/3112576

Интересовање за курсеве језика је велико. Енглески језик похађа укупно 50 одраслих
полазника и 12 средњошколаца.
Немачки језик похађа 52 одрасла полазника и 21 полазник чини мешовиту групу
ученика и студената.

