IZPOPOLNJEVANJE iz ANGLEŠČINE
s poudarkom na besedišču psihoterapevtske stroke
CILJI programa

Osvežitev, obnovitev nadgraditev besednega zaklada in slovnice s
poudarkom na besedišču iz psihoterapije.
V okviru tega tečaja bodo udeleženci dodobra spoznali in usvojili značilno
besedišče za psihoterapevtsko delo, naučili se bodo pisanja krajših
elektronskih sporočil in usvojili osnove predstavitev (npr. PPP v angleščini).
Udeleženci bodo na podlagi besedil (tudi psihoterapevtskih tem) obnovili
svoje slovnično znanje in utrdili slušne veščine ter se naučili osnovnih
strategij za izvedbo predstavitev v angleščini.
Glavni cilj je odpraviti strah pred pogovorom v tujem jeziku ter se naučiti
določenih fraz, ki bodo udeležencem vedno v pomoč pri govorjenju in
predstavitvah in ki jim bodo omogočile sproščeno govorjenje ter lažje
branje v angleščini.

Obseg programa
(skupno št. ur)



45 ur (15 srečanj po 3 ure)



Pouk



Lista prisotnosti in podpisi slušateljev



Oblike dela

Delo v parih in
skupinah



Kratke
predstavitve



Online
delo

Način evidentiranja
(lista prisotnosti)
PROGRAM USPOSABLJANJA:

VSEBINA programa

Stopnja B2

Ponovitev slovničnih struktur in njihova nadgradnja.
Obnovitev osnovnega psihoterapevtskega besedišča in njegova
nadgradnja (preko raznih strokovnih člankov).
Udeleženci se bodo naučili osnov pisanja elektronskih sporočil in
predstavitev za potrebe psihoterapevtskega dela.
Udeleženci bodo znali narediti krajši povzetek in predstavitev (npr. za
konferenco v tujini)
Sposobni bodo pogovora s kolegi v tujini. Znali bodo predstaviti svoje
psihoterapevtsko delo, izvesti kratko predstavitev ter napisati elektronska
sporočila in se dogovarjati s kolegi v tujini.
Znali bodo predstaviti delo psihoterapevta, se pogovarjati o določeni temi
s svojega področja, sposobni so komunicira preko elektronske pošte, znajo
narediti krajšo predstavitev in napisati krajši povzetek.
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VSEBINA programa









TEME:
Osnovno besedišče za opis dela psihoterapevta in svojega dela (5 ur)
Pisanje elektronske pošte (2 uri)
Različne predstavitvene strategije in osnove pisanja povzetkov (6 ur)
Različni članki iz splošnega in psihoterapevtskega področja področja za
nadgradnjo besedišča (18 ur)
Različni slušni posnetki (iz psihoterapevtskega in splošnega področja za
nadgradnjo slušnih veščin) (6 ur)
Online delo (odgovori na elektronsko pošto/ predstavitve) (5 ur )
Po potrebi udeleženci ob zaključku pišejo še test (+ 3 ure)

Kompetence,
pridobljene s
programom

Sposobni so pogovora s kolegi v tujini. Znajo predstaviti svoje
psihoterapevtsko delo, z lahkoto berejo članke s svojega področja o njih
znajo razpravljati ter jih predstaviti.
Znajo tudi izvesti kratko predstavitev ter pisati elektronska sporočila in se
dogovarjati s kolegi v tujini.

Spretnosti,
pridobljene s
programom

Znajo predstaviti delo psihoterapevta v Sloveniji, svoje lastno delo,
sposobni so komunicirati preko elektronske pošte in narediti krajšo
predstavitev ali povzetek (za predavanje na konferenci v tujini).

Splošne kompetence,
dopolnjene s
programom

Sposobnost sporazumevanja, razumevanja raznih besedil in pisanja v
angleščini s poudarkom na besedišču iz psihoterapije.

Izobrazba in
kompetence izvajalca
programa (stopnja in
smer izobrazbe)

Profesorica angleškega jezika, ki je uradna spraševalka
za Cambridge Assessment English (za Cambridge University).

Termin in lokacija
izobraževanja

Srečanja bodo potekala enkrat tedensko na SFU Ljubljana, na Trubarjevi
cesti 65 (1000 Ljubljana). Prvo srečanje bo v začetku oktobra 2019, za
termine ostalih srečanj pa se bodo udeleženci izobraževanja dogovorili na
prvem srečanju skupaj z izvajalko programa.

*CENA izobraževanja




od 5 - 9 udeležencev - 350 eur/ udeleženca oz.
330 eur za študente in upokojence
od 10 udeležencev in več - 200 eur/ udeleženca oz.
180 eur za študente in upokojence
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Pogoji plačila in
splošni pogoji

Minimalno število udeležencev za izvedbo izpopolnjevanja je 5
udeležencev.
Ob prijavi je potrebno poravnati znesek v višini 50 eur.
Udeleženci plačajo znesek na transakcijski račun SFU Ljubljana, Trubarjeva
cesta 65, SI56 3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., s pripisom
Izpopolnjevanje ang. 2019.
Po koncu zbiranja prijav vam bomo sporočili končno višino kotizacije
(cena glede na število prijavljenih udeležencev - glej *CENA
izobraževanja). Preostanek kotizacije udeleženec poravna najkasneje
sedem dni pred začetkom izobraževanja.
Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom
izobraževanja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 50 EUR
(plačilo ob prijavi), v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali
celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Izobraževanja se lahko
udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati.
Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti
naslov kot prijave. V primeru neizvedbe izpopolnjevanja vam bomo
povrnili celotno plačano kotizacijo.

Prijave

Zaupnost podatkov

Izpolnjeno prijavnico (scan) pošljite na elektronski naslov referat@sfuljubljana.si oz. po navadni pošti na naslov SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta
65, 1000 Ljubljana do najkasneje 25. 9. 2019. Za dodatne informacije o
izobraževanju prav tako pišite na zgornji e-naslov.

Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne
pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v
namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke
spremenili ali zabrisali.
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PRIJAVNICA
IZPOPOLNJEVANJE iz ANGLEŠČINE
s poudarkom na besedišču psihoterapevtske stroke
(Prosimo, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.)

Priimek in ime udeleženca/ke:

_________________________________________

Naslov (ulica, poštna številka):

_____________________________________________

Kontaktni telefon:

_____________________________________________

Elektronski naslov:

_____________________________________________

Institucija, podjetje (v primeru, da potrebujete račun na podjetje):
______________________________________________
Kraj in datum:
___________________

Podpis:
___________________

[1] Udeleženec/ka za namene izvajanja svojih obveznosti za udeležbo na izobraževanju Izpopolnjevanje iz angleščine, v skladu s
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki
Sloveniji, naročniku (SFU Ljubljana) daje dovoljenje za obdelavo in upravljanje naslednjih osebnih podatkov:


osnovni osebni podatki (ime in priimek [v nadaljevanju: osnovni osebni podatki],



kontaktni podatki (telefonska številka, e-mail) [v nadaljevanju: kontaktni podatki],

[2] Udeleženec/ka v obsegu, ki je nujen za dosego posameznih namenov, dovoli obdelavo osnovnih osebnih podatkov in
kontaktnih podatkov računa naslednjim obdelovalcem podatkov:


računovodskemu servisu: za potrebe obdelave plačil;



skrbniku računalniškega sistema: za potrebe hrambe podatkov;



SFU Dunaj.

[3] Udeleženec/ka je seznanjen, da lahko predmetno privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče na ta način, da to pisno in osebno
sporoči osebi, pooblaščeni za varnost podatkov naročnika, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki so se na
podlagi privolitve izvajale do njegovega preklica.
[4] Udeleženec/ka je seznanjen še, da ima po GDPR od naročnika:
- pravico zahtevati dostop do lastnih osebnih podatkov;
- pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev uporabe osebnih podatkov;
- pravico do ugovora obdelavi;
- pravico do prenosljivosti podatkov;
- pravico, da v primeru kršitev varstva osebnih podatkov o tem s pritožbo obvesti Informacijskega pooblaščenca.
[5] Udeleženec/ka zadevne osebne podatke izvajalca hrani trajno oziroma do preklica, v kolikor preklic ni v nasprotju z zakonsko
določenimi načini in roki hrambe.
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