
 

 

Ucz się w wakacje!  

 

Czy jest moŜliwe zdobywanie nowej wiedzy w czasie wakacji? Oczywiście! Dzięki 

nowoczesnym technikom edukacji moŜna mieć stały dostęp do nowych wiadomości. 

Komputer z łączem internetowym to jedyny warunek, aby rozpocząć naukę. 

 

Od kilku lat w Polsce modne są przyspieszone kursy wakacyjne. W ciągu miesiąca moŜna nauczyć się 

tyle, co w jeden semestr w tradycyjny sposób. DuŜą popularnością cieszą się lektoraty z róŜnych 

języków obcych, ale na brak zainteresowania nie narzekają takŜe szkolenia biznesowe. Z kursów 

korzystają głównie pracownicy mikro, małych i średnich firm. 

 

Co decyduje o podjęciu nauki w słoneczne, wakacyjne dni? Czas! W ciągu roku ilość zajęć  

i obowiązków jest barierą nie do pokonania. Trudno jest znaleźć kilka godzin w tygodniu  

na uczestnictwo w szkoleniach, zwłaszcza Ŝe większość z nich odbywa się popołudniami  

lub w weekendy. Dochodzą do tego takŜe dojazdy lub opuszczony dzień w pracy. - W czasie miesięcy 

wakacyjnych niektóre przedsiębiorstwa pracują mniej intensywnie. Wpływa to na pracowników,  

którzy mogą w tym czasie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert 

ds. szkoleń w Akademii PARP.  

 

W czasie wakacji na portalu Akademii PARP ruch jest zwiększony. Przedsiębiorcy i pracownicy sektora 

MSP najchętniej szkolą się z umiejętności menedŜerskich i osobistych. Hitem są takŜe szkolenia  

ze sprzedaŜy. – Edukacja przez Internet juŜ jest popularną metodą nauki. MoŜna się uczyć w kaŜdym 

miejscu na świecie o dowolnej porze. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu i moŜna zgłębiać 

tajniki biznesu – przekonuje Aneta Grzyb-Hejduk z Akademii PARP.   

 

Przejrzystość materiału, teoria poparta praktyką oraz dostępność decydują o tym, Ŝe uczestnicy 

chętnie zaglądają na portal Akademii PARP. W kilka godzin kaŜdy moŜe zdobyć nowe wiadomości.  

Szkolenia internetowe Akademii PARP są bezpłatne i dostępne dla kaŜdego przedsiębiorcy  

i  pracownika firmy z sektora MSP. Aby rozpocząć szkolenie wystarczy prosta rejestracja i wybranie 

jednego z 28 szkoleń w pięciu zakresach tematycznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują 

certyfikat.  

 

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl znajduje się 28 szkoleń w pięciu zakresach tematycznych: 

finansowo-prawnym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menedŜerskie i osobiste, 

marketing i sprzedaŜ oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy 



sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć 

bezpłatną naukę.  

 

Więcej informacji: 

msp@akademiaparp.gov.pl 

Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677) 

 


