MAS MOST Vysočiny, o. p. s., Velké Meziříčí
zahájí v říjnu 2012 cyklus systematických vzdělávacích kurzů určených především pro seniory. Kurzy
pro seniory jsou speciálně vytvořeny tak, aby vyhovovaly vyšší věkové skupině. Cizí jazyk nebo
ovládat počítač a internet se může člověk naučit v každém věku. Senioři se umí lépe soustředit a
mohou věnovat více času na přípravu. Kurzy jsou také dobrou příležitostí potkat se se svými
vrstevníky.
Cena kurzu nebude vysoká, bude propočtena dle počtu účastníků.
V nabídce jsou
Výuka jazyků
1 Kurzy angličtiny pro úplné začátečníky
Je pro vás připraven pilotní, 10-ti hodinový kurz, který je určen pro seznámení s angličtinou
(tvorba jednoduchých vět se slovesem být a mít, osobní a přivlastňovací zájmena, podávání
základních osobních informací a tvoření otázek na ně. Konverzace o rodině a přátelích, množné číslo,
popisování lidí. Mluvení o sobě a svých každodenních činnostech, zálibách, koníčcích, zvycích atd.).
Po tomto kurzu budete připraveni přihlásit se do navazujícího jazykového programu.
2. Opakovací 10-ti hodinový kurz němčiny
Účastí v kurzu si můžete osvěžit vaše dosavadní znalosti, projít s lektorem základní gramatiku a
jednoduchou konverzaci. Po tomto kurzu budete připraveni přihlásit se do navazujícího jazykového
programu.
Kurz jazyků poskytuje možnost zapojit se všem, kteří nenašli odvahu začít se učit cizí jazyk ve
veřejných kurzech, nebo neměli možnost jazyk studovat. Právě pro tyto osoby je určen laskavý,
nenáročný a levný kurz základů cizího jazyka.
Výuka jazyků bude probíhat v mírnějším tempu, v hodinových úsecích, zatím bez učebnic,
písemné podklady dostanete vždy před zahájením výuky.
Obsluha PC, internet
1. Kurz „Internet a jeho využití“ – 10 hodin
Obsah kurzu
Účastníci se naučí používat textové programy, psát a přijímat e-mailové zprávy a vyhledávání
informací na internetu atd.
2. Základy ovládání PS – 10 hodin
Počítač je složité technické zařízení, ale nebojme se ho, může se z něj stát náš dobrý pomocník.
Termín konání kurzů: od října 2012, 1 x týdně, termín bude upřesněn
Kurz angličtiny může probíhat jak v dopoledních tak odpoledních hodinách, ostatní kurzy pouze
v odpoledních (podvečerních) hodinách.
Cena kurzů se bude odvíjet od počtu účastníků
Jazykové kurzy se budou konat v učebně JUPITER Club Velké Meziříčí, místo konání Místo konání
zbylých kurzů bude včas oznámeno.
Přihlaste se, v kurzech pro seniory se vzděláte a poznáte nové přátele.
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: mikroregion@atlas.cz, telefonicky na č. tel. 566 782 013,
731 112 713, nebo osobně v kanceláři Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, JUPITER club
(místnost vedle redakce Velkomeziříčska) v dopoledních hodinách
Můžete rovněž vyplnit písemnou přihlášku a zaslat ji na adresu: MAS Most Vysočiny, Náměstí 17,
Jupiter club. 594 01 Velké Meziříčí

Jméno, příjmení
Kontakt|(tel., e-mail, adresa)
Mám zájem o účast v kurzu

a) Angličtiny pro začátečníky
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c) Opakovacím kurzu němčiny
d) Internet a jeho využití
e) Základy ovládání PC

