
 
 
POLETNA ANGLEŠKA ŠOLA 
 
za otroke in mladostnike od 7. do 14. leta  
 
 

 

 
16. do 27. julij 2012 
Portorož - Avditorij 

Intenziven zabaven tečaj angleščine, bo 
potekal v angleškem jeziku (z možnostjo 
manjših obrazložitev v slovenskem jeziku). 
Program s poudarkom na sporazumevanju 
in praktični uporabi angleščine vključuje 
intenzivno učenje angleščine, prilagojeno 
življenjskim situacijam, malico, kosilo, 
literaturo, vodene ustvarjalne in športne 
aktivnosti, obiske raznih ustanov, nezgodno 
zavarovanje in potrdilo o udeležbi.  
 
Velikost skupine: največ 15 otrok 
Urnik programa: od 8.30 do 15.30  
Organizator: Euro Nobile, Nevija Božič s.p. 
 

Informacije in prijave:  
W: www.euronobile.si 
E: info@euronobile.si 
M: 040 608 342 
 
Rok za prijavo: petek, 6. julij 2012 oz. do 
zapolnitve prostih mest.  
Pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno.  
 
Šolo bomo izvedli v primeru najmanj 10 vpisanih otrok na 
skupino. 
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Euro Nobile, Nevija Božič s.p.  je ustvarjalno, 
svetovalno in izobraževalno podjetje.  
 
Svetujemo pri pridobivanju nepovratnih evropskih in drugih 
sredstev ter organiziramo in izvajamo najrazličnejša 
izobraževanja in usposabljanja za otroke, mladino in odrasle.   
Svoja znanja, strokovnost in kompetence stalno nadgrajujemo s 
formalnimi in neformalnimi izobraževanji in usposabljanji doma 
in v tujini.   

Nudimo vam: 
Organizacijo jezikovnih tečajev za predšolske in 
šolske otroke. 
 
Inštrukcije za osnovnošolce in srednješolce za 
angleški, italijanski in slovenski jezik. 
 
Tečaj angleškega jezika na Malti, na šoli, ki ima 
ISO certifikat kakovosti. Tečaji so na razpolago za 
različne starostne skupine, od 8. let (z družino), 
mladostnike in odrasle vseh starosti.  
 
Svetovanje, organizacijo in usposabljanja na 
poslovnem in osebnostnem področju (Projektno 
vodenje EU projektov, Teorija zavedanja odnosov 
(SDI I in II), NLP – Nevro-lingvistično programiranje, 
Coaching za hitro rast podjetij (iz vseh posedujemo 
mednarodne certifikate) in drugo glede na vaše 
potrebe. Usposabljanja ustrezno prilagodimo vašim 
željam in potrebam.  
 
Svetovanje na področju pridobivanja nepovratnih 
EU sredstev: pomoč pri oblikovanju ustrezne ideje, 
zbiramo informacije, pomagamo pri prijavi projekta, 
pri administrativnem in finančnem vodenju projekta,  
pri pripravi vmesnih in končnih poročil na projektu.  

 

W: www.euronobile.si 
E: info@euronobile.si 

M: 040 608 342 
Veselimo se vaših povpraševanj! 

 
 

Euro Nobile, Nevija Božič s.p.  je ustvarjalno, 
svetovalno in izobraževalno podjetje.  
 
Svetujemo pri pridobivanju nepovratnih evropskih in drugih 
sredstev ter organiziramo in izvajamo najrazličnejša 
izobraževanja in usposabljanja za otroke, mladino in odrasle.   
Svoja znanja, strokovnost in kompetence stalno nadgrajujemo s 
formalnimi in neformalnimi izobraževanji in usposabljanji doma 
in v tujini.   

Nudimo vam: 
Organizacijo jezikovnih tečajev za predšolske in 
šolske otroke. 
 
Inštrukcije za osnovnošolce in srednješolce za 
angleški, italijanski in slovenski jezik. 
 
Tečaj angleškega jezika na Malti, na šoli, ki ima 
ISO certifikat kakovosti. Tečaji so na razpolago za 
različne starostne skupine, od 8. let (z družino) 
mladostnike in odrasle vseh starosti.  
 
Svetovanje, organizacijo in usposabljanja na 
poslovnem in osebnostnem področju (Projektno 
vodenje EU projektov, Teorija zavedanja odnosov 
(SDI I in II), NLP – Nevro-lingvistično programiranje, 
Coaching za hitro rast podjetij (iz vseh posedujemo 
mednarodne certifikate) in drugo glede na vaše 
potrebe. Usposabljanja ustrezno prilagodimo vašim 
željam in potrebam.  
 
Svetovanje na področju pridobivanja nepovratnih 
EU sredstev: pomoč pri oblikovanju ustrezne ideje, 
zbiramo informacije, pomagamo pri prijavi projekta, 
pri administrativnem in finančnem vodenju projekta,  
pri pripravi vmesnih in končnih poročil na projektu.  

 

W: www.euronobile.si 
E: info@euronobile.si 

M: 040 608 342 
Veselimo se vaših povpraševanj! 

 
 

Euro Nobile, Nevija Božič s.p.  je ustvarjalno, 
svetovalno in izobraževalno podjetje. 
 
Svetujemo pri pridobivanju nepovratnih evropskih in drugih 
sredstev ter organiziramo in izvajamo najrazličnejša 
izobraževanja in usposabljanja za otroke, mladino in odrasle.   
Svoja znanja, strokovnost in kompetence stalno nadgrajujemo s 
formalnimi in neformalnimi izobraževanji in usposabljanji doma 
in v tujini.   

Nudimo vam: 
Organizacijo jezikovnih tečajev za predšolske in 
šolske otroke. 
 
Inštrukcije za osnovnošolce in srednješolce za 
angleški, italijanski in slovenski jezik. 
 
Tečaj angleškega jezika na Malti, na šoli, ki ima 
ISO certifikat kakovosti. Tečaji so na razpolago za 
različne starostne skupine, od 8. let (z družino) 
mladostnike in odrasle vseh starosti.  
 
Svetovanje, organizacijo in usposabljanja na 
poslovnem in osebnostnem področju (Projektno 
vodenje EU projektov, Teorija zavedanja odnosov 
(SDI I in II), NLP – Nevro-lingvistično programiranje, 
Coaching za hitro rast podjetij (iz vseh posedujemo 
mednarodne certifikate) in drugo glede na vaše 
potrebe. Usposabljanja ustrezno prilagodimo vašim 
željam in potrebam.  
 
Svetovanje na področju pridobivanja nepovratnih 
EU sredstev: pomoč pri oblikovanju ustrezne ideje, 
zbiramo informacije, pomagamo pri prijavi projekta, 
pri administrativnem in finančnem vodenju projekta,  
pri pripravi vmesnih in končnih poročil na projektu.  

 

W: www.euronobile.si 
E: info@euronobile.si 

M: 040 608 342 
Veselimo se vaših povpraševanj! 

http://www.euronobile.si/
mailto:info@euronobile.si
http://www.euronobile.si/
mailto:info@euronobile.si
http://www.euronobile.si/
mailto:info@euronobile.si

