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Do dobre službe z jezikovnim tečajem: Špela
Jereb pred neverjetnim izzivom
Vsebino omogoča LanguageSitter®
Izziv ali misija nemogoče: Špela Jereb si je zastavila cilj, da se bo v dveh mesecih naučila nemškega jezika. Ali ji bo
uspelo?

Špela Jereb: "Nemščino sem pri LanguageSitterju® preprosto vzljubila."

Simpatična Špela Jereb išče nove karierne priložnosti tudi v poslovnem svetu. Po neverjetni televizijski izkušnji si je
zadala nove življenjske cilje: "Vedno iščem nove izzive. Ne predstavljam si, da bi vse življenje delala v isti pisarni, na
istem delovnem mestu." Tako se je začel njen lov za novo službo.
Priložnost je tudi zelo hitro dobila, vendar je že po nekaj uvodnih stavkih na razgovoru ugotovila, da ima sanjska
kariera malo manj sanjski pogoj: znanje nemščine.
"Nemščine sploh nisem znala. Poznala sem samo eno besedo in ta je bila Scheiße." Ampak Špele to ni ustavilo.
Obljubila je, da se bo do konca leta naučila nemščine in tako izpolnila vse pogoje za novo delovno mesto. Takoj je
zavihala rokave in poiskala šolo, ki bi bila skupaj z njo pripravljena sprejeti tako velik izziv. Edina, ki si ga je upala
sprejeti, je bila jezikovna agencija LanguageSitter®. Zdaj je za njo že prvi mesec intenzivnega učenja.
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Kadar je lep in sončen dan, se Špela najraje uči na svežem zraku.

Dva meseca za učenje jezika je zelo malo, kako ste se tega lotili?
Res je, dva meseca je zelo malo za učenje jezika z ničle. Zavedala sem se, da je nemogoče, da se tega projekta lotim
sama, zato sem preklicala vse mogoče jezikovne šole. Učenje v skupini, ki ga po navadi ponujajo klasične jezikovne
šole, zame ni prišlo v poštev. Na takšnih tečajih se prilagajajo celotni skupini in ne tebi osebno. Tudi z individualnim
tečajem se mi nobena od šol, ki sem jih poklicala, ni želela prilagoditi. Eni so delovali celo zelo nezainteresirani za
mojo težavo. No, pri LanguageSitterju® so takoj sprejeli moj izziv, čeprav so se zavedali, da bo zelo težko.
Sliši se res nemogoče. Kako potekajo vaše ure učenja?
S svojo jezikovno trenerko Špelo se učiva individualno, popolnoma se je prilagodila mojim željam. Zame je oblikovala
poseben program, ki se navezuje tudi na mojo službo. Učiva se trikrat na teden po dve uri. Ne šolski uri, polni uri.
Učenje je res zabavno, veliko se igrava, za vsako uro mi pripravi nekaj novega in zabavnega. Na srečanju mi čas res
hitro mine. Čeprav to ni v skladu s pristopi in metodo LanguageSitter®, sem jo prosila, da mi naloži še veliko domačih
nalog, zato da vso naučeno snov ponovim tudi doma. Preden sem se odločila za LanguageSitter®, sem res dobro
preverila vso ponudbo, tudi učenje v alfa stanju, vendar so mi drugi to odsvetovali. Mislim, da sem se dobro odločila.
Že na vašem profilu na Facebooku je opaziti, da se med učenjem veliko dogaja, tudi veliko zabavnega.
S Špelo sva se takoj ujeli. Ona vedno poskrbi, da so ure zanimive, čeprav je učenje zelo intenzivno. Dala mi je tudi
seznam 31 nemških filmov, ki si jih bom ogledala v decembru – po enega vsak večer. To je še dodatnih 60 ur
izpostavljenosti nemščini. Tudi v avtu poslušam samo še nemško glasbo. Popolnoma sem se potopila v nemščino. Vse
to mi bo gotovo prišlo prav. Pri Špeli sploh nimam občutka, da sem v šoli, krasna je. Všeč mi je pa tudi to, da se ne
učim v neki šolski učilnici. Pri LanguageSitterju® imajo še prostore zabavne: ena soba je videti kot savna, v drugi pa
lahko igraš golf. Velikokrat greva pa s Špelo kar v središče mesta na kavo in tam delava, zdaj decembra jo pa
mahneva malo po stojnicah ali pa na grad, da se ob učenju še malo razmigava. Zelo raznoliko je, kakor mi tisti dan
pač ustreza.

V jezikovni agenciji LanguageSitter® so se popolnoma prilagodili Špelinim željam.
"Že na začetku je LanguageSitterka® Špela sestavila program čisto po mojih željah. Vprašala me je, kakšna
literatura mi je všeč, kaj rada gledam po televiziji in kakšno glasbo poslušam. Program je oblikovala samo
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zame. Kar je super, ker se potem res z večjim veseljem podaš v učenje. Pravzaprav sploh nimaš občutka,
da se učiš.

Kaiserschmarrn in Glühwein? Ne iz namišljene lekcije v učbeniku, ampak v živo pri Jezeršku!

Za seboj imate več kot mesec učenja. Kako vam kaže? Vam bo uspelo?
Za zdaj vse kaže na to, da mi bo res šlo. Že po prvem tednu mi je Špela povedala, da sem se naučila toliko, kot bi se
sicer v enem mesecu. Res nama gre hitro. Domače naloge mi res ustrezajo, ker potem snov tudi sama ves čas
ponavljam. Mislim, da mi bo uspelo, samo več samozavesti moram dobiti pri govoru. Prav zaradi tega se zdaj
velikokrat slišiva po telefonu in vadiva, to mi je najtežje. Počasi usvajam vse vljudnostne in poslovne fraze, ki jih bom
potrebovala pri svojem delu. Všeč mi je, da me tečaj pripravlja na konkretne praktične situacije, na katere bom
naletela v službi.
Očitno je, da se ne bojite novih izzivov, saj sicer ne bi sprejeli tega na videz precej nedosegljivega cilja.
Z veseljem se lotim novih izzivov, zlasti če vem, da se bom naučila kaj novega. Nemščina mi nikoli ni dišala, zame je
bil to tak grozen in hladen jezik, ampak sem se zavedala, da mi bo to znanje v prihodnosti prišlo prav. Nemščino pa
sem zdaj ravno zaradi Špele celo vzljubila. Sploh ne morem verjeti, da se z veseljem lotim domače naloge, ko pridem
domov. Kaj takega se mi še ni zgodilo. Predlagam vsem, ki še nimajo ideje, kaj bi letos podarili bližnjim za božič ali
novo leto, da naročijo LanguageSitterjev® darilni bon za jezikovni tečaj – s tem res ne morejo zgrešiti, saj znanje
ostane za vedno, učenje je pa veliko bolj zabavno, kot imajo to ljudje v spominu še iz šolskih časov.
Sta s Špelo dogovorjeni, da jo boste poklicali za pomoč tudi po tem, ko boste že v novi službi?
Nisva se še dogovorili, ampak mislim, da bom učenje še nadaljevala, ker se mi zdi prav, da ne odneham. Znanje bom
morala nadgrajevati, res bi rada obvladala več kot samo osnove. Mislim, da si bom letos za novoletno darilo kar sama
kupila individualni tečaj nemščine, ki si ga bom privoščila januarja prihodnje leto.

Nova služba vas bo popeljala v čisto drugi svet, daleč od medijskega blišča. Je to slovo od televizije?
Ne, rekla sem si, da če se bo na televiziji pojavila kakšna nova priložnost, ki mi ne bo vzela celotnega dneva, bi jo
sprejela. Da bi bila pa televizija spet moja primarna služba, za to pa se za zdaj ne bi odločila.
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Učenje nemščine ob Ljubljanici na dobri kavici je zelo motivacijsko.

Kakšna pa bi bila videti vaša sanjska služba?
Ne vem, sploh nimam izoblikovane ideje o svoji sanjski službi. Zelo rada se lotevam različnih stvari, veliko je izzivov,
ki me privlačijo in zanimajo. Tako kot trenutno komaj čakam, da bom začela delati v novi službi, tako me še vedno
zanima tudi televizija in še marsikaj drugega. Moja definicija sanjske službe je, da ni pomembno, kaj delaš, ampak da
pri tem uživaš in da z veseljem hodiš v službo.
Ampak končali ste pa pedagoško fakulteto. Se kdaj spogledujete z željo, da bi poučevali?
Končala sem pedagoško fakulteto in potem še fakulteto Gea College. Takrat sem si želela odpreti svoj vrtec. Za zdaj
se to še ni uresničilo, mogoče se bo kdaj v prihodnosti. Mogoče bo pa celo nemški vrtec (smeh, op. p.). Bomo videli,
kako nam bo uspelo z izzivom do konca leta. Če se naučim tako dobro, da bom zadostila zahtevam novega delovnega
mesta, bo zmaga popolna. Verjamem, da mi bo uspelo, veliko podpore in motivacije pa dobim od svoje
LanguageSitterke®, ki se res trudi, da bi me čim bolje pripravila na realne situacije pri uporabi nemščine v poslovnem
okolju. Res sem vesela, da sem naletela na LanguageSitter®, ker se res posvetijo vsakemu posamezniku, so že
skoraj kot prijatelji.

Ali že veste, kaj si boste letos zaželeli za božič?
Špela Jereb se bo letos obdarila z individualnim tečajem nemščine.
Darilni bon za jezikovni tečaj je popolno darilo za praznike, s katerim nikakor ne boste zgrešili.
LanguageSitter® dokazuje, da je učenje jezikov lahko zelo zabavno!

LANGUAGESITTER d. o. o.
Litostrojska cesta 40
SI-1000 Ljubljana
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