Unia wspiera 45+
Z bezpłatnych kursów językowo-zawodowych mogą skorzystać osoby, które chcą uzupełnić
swoje doświadczenie o nowe umiejętności. Szkoła językowa Res Primae, przy współpracy z
Gminą, rozpoczyna realizację II Edycji projektu finansowanego przez Unię Europejską. Dzięki
niemu, w ciągu ok. 6 miesięcy można podnieść swoje umiejętności językowe i ukończyć wybrany
kurs zawodowy. Zajęcia, których rozpoczęcie planowane jest w drugiej połowie lutego 2011 roku,
będą odbywały się w dni powszednie lub w soboty, w grupach 8-osobowych. Na zakończenie
uczestnicy otrzymają certyfikat międzynarodowej instytucji testującej, potwierdzający znajomość
języka na określonym poziomie, oraz certyfikat zawodowy.
Res Primae specjalizuje się w kursach metodami szybkiej nauki, bez prac domowych, z szerokim
wsparciem multimedialnym. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, organizatorzy
zapewniają podręczniki, poczęstunek, opiekę nad dziećmi uczestniczek oraz częściowy zwrot
kosztów dojazdu. Przewidziano mechanizmy umożliwiające skuteczną naukę nawet dla osób
pracujących na zmiany.
Projekt adresowany jest do osób zatrudnionych (również na podstawie umów cywilnoprawnych), w
szczególności do osób w wieku powyżej 45 lat, oraz do kobiet, jako że organizator zapewnia m. in.
opiekę nad dziećmi w czasie zajęć. Ankietę zgłoszeniową oraz szczegółowe informacje znajdują
się na www.ResPrimae.pl
Odpowiedzi na często zadawane pytania:
Wiele jest szkoleń finansowanych przez Unię Europejską. Czy Państwa oferta jest
wyjątkowa?
Marzena Krysiak, Specjalistka ds. Nauczania, Res Primae: Po raz pierwszy możliwość
uczestnictwa mają osoby pracujące mieszkające na terenie gmin Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie,
Stary Dzierzgoń i Stary Targ, bez konieczności uciążliwych dojazdów do dużych ośrodków
szkoleniowych. Zwracam uwagę, że oferta obejmuje wybrany przez każdego uczestnika kurs
zawodowy oraz pełny kurs językowy, realizowany w ciągu zaledwie 6 miesięcy - zwykle potrzeba
na to 2 semestry. Ponadto mamy możliwości nauczenia każdego słuchacza kilkuset słów i fraz z
interesującej go dziedziny tematycznej, często będą to wyrażenia przydatne w jego pracy
zawodowej. Komponent zawodowy, obok szkolenia e-learningowego (np. kurs księgowości czy
technik sprzedaży) lub praktycznego (np. kurs obsługi wózków widłowych), obejmie również
indywidualne konsultacje z trenerem danej dziedziny. Doradcy zawodowi będę natomiast służyć
pomocą w planowaniu pracy zawodowej, zmianie miejsca pracy, przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, itp.
Co się kryje pod nazwą „szkolenie e-learningowe”?
To skomputeryzowany kurs, umożliwiający uczenie się przy wykorzystaniu technologii internetowej.
Bez wychodzenia z domu można podnosić swoje kwalifikacje i potwierdzić je zdanym egzaminem.
W naszym przypadku będzie to bardziej „blended learning”, czyli połączenie „e-learningu” z pracą
w grupie, pod opieką realnego trenera.
Co daje uczestnictwo w Państwa projekcie?
Przede wszystkim nowe umiejętności, potwierdzone odpowiednim dokumentem. Podniesienie
kwalifikacji językowych oznacza np. możliwość przejścia od poziomu zupełnie początkującego na
poziom A2, czyli poziom pozwalający na właściwą reakcję językową w typowych sytuacjach
sytuacjach za granicą, takich jak zakupy czy podróż. Ponieważ praca z komputerami stanowi
istotny składnik naszych kursów, uczestnicy będą mieli wiele okazji, żeby wytrenować umiejętności
charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat zawodowy w wybranej przez
słuchacza dziedzinie to dodatkowy atut w rozmowach z obecnym lub przyszłym pracodawcą.
Uczestnictwo w naszym projekcie to dobry punkt wyjścia do dalszego rozwijania kompetencji,
zwłaszcza, że szkolenie wyposaży słuchaczy w narzędzia i umiejętności wystarczające do

samodzielnej nauki języka w przyszłości.
Znowu prace domowe, testy, odpytywanie... nie da się tego uniknąć?
Na pewno nie będziemy wzywać rodziców do szkoły... Prace domowe to czuły punkt
współczesnych kursów językowych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat naszej działalności udało
nam się wypracować własne programy laboratorium językowego i sposoby uczenia prowadzące
średnio zdolnego ucznia na kolejny poziom zaawansowania bez prac domowych. Pozostawiamy je
dla chętnych i dla osób odpornych na wiedzę. Na dowód tego wprowadziliśmy gwarancję
skuteczności, która oznacza, że uczeń chodzący regularnie na zajęcia i robiący na nich
zasadniczo to, co trzeba, zda egzamin końcowy. Jakby nie zdał, to uczyłby się za darmo do
skutku. Poza tym nasze zajęcia są ciekawe, nastawione na rozmowę, wymianę doświadczeń,
oparte na najlepszych materiałach istniejących na rynku.
Czego oczekują Państwo od przyszłych uczestników projektu?
Wiary w siebie, we własne możliwości. Najczęstszym problemem w tej grupie wiekowej jest
strategia „Lepiej nic nie powiem, bo pewnie się pomylę!”, gdy tymczasem warto przyjąć „A powiem,
co mi tam, być może się pomylę, ale przynajmniej sobie porozmawiam!”. Dorosły kursant peszy się
często łatwiej niż dziecko. A przecież gdyby przyjął wskazaną strategię rozwoju i motywację
podobną do tej, która dała mu pracę i to, co w życiu osiągnął do tej pory, bez trudu pokonałby
dalekie przestrzenie i w tej dziedzinie.
Warto też mieć na uwadze pełną perspektywę całego szkolenia, które będzie trwać ok. 6 miesięcy.
Wprawdzie będą możliwości odrabiania opuszczonych zajęć, ale zasadniczo warunki postawione
przez sponsora, czyli Unię Europejską nie pozwalają na uczestnictwo tymczasowe lub
nieregularne. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w całości projektu i dołożymy starań, żeby było
ono również miłym sposobem spędzenia wolnego czasu. Mam nadzieję, że uczestnicy, zwłaszcza
kobiety, będą zainteresowane zajęciami tańca towarzyskiego lub aerobiku, które specjalnie dla
nich i ich osób towarzyszących również zorganizujemy!
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