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Føroyingar kunnu nú læra oljuenskt
Tann sannroynd at alsamt fleiri føroyingar arbeiða í olju- og frálandavinnuni
heima og í útheiminum, og at mangir føroyingar aftrat ynskja at fáa arbeiði í
hesum vinnum - hevur givið fólkunum aftanfyri fyritøkurnar Synergi og
Simprentis tað áhugaverda og jaliga hugskotið at taka stig til eitt skeið í
oljuenskum. At tað verður leitað eftir kolvetnum í føroysku undirgrundini ger
eitt slíkt skeið ikki minni áhugavert. Undir heitinum Dagfør títt enska og lær
Oljuenskt! hava fyrireikararnir gjørt av at gera hugskotið til álvara og skipa tey
fyri einum 2 daga ella 3 daga skeiði í Havn 18. til 20. apríl. Í tíðindaskrivinum
tey hava sent út til miðlarnar siga tey m.a. - Kemur tú, í tínum arbeiði í
samband við oljuvinnuna onkursvegna? Skalt tú av og á tosa enskt og følir tú
onkuntíð, at tær væntar orðatilfeingi og kanska eisini yvirblik yvir, hvussu
arbeitt verður innan oljuvinnuna? So er hetta skeiðið júst nakað fyri teg. Á
skeiðinum fara vit at seta fokus á enskt í oljuvinnuni. Aftaná skeiðið hevur tú
eina størri vitan og eitt størri orðatilfeingi innan oljuvinnuna og harvið eisini
"oljuenskt". Tú skilur betur málið og mannagongdir innan oljuvinnuna, sæð út
frá einum tekniskum, vinnuligum og umhvørvis sjónarhornið. Skeiðið gongur
fyri seg á enskum. Vel millum 2 ella 3'daga skeið Fyrstu tveir dagarnir á
skeiðinum eru samanhangandi og hava fokus á tað munnliga enska. Hevur tú
hug, at taka dag 3 við eisini, so fært tú ein dag, har vit eisini seta fokus á tað
skrivliga og grundleggandi grammatik. Vit viðmæla sjálvandi, at tú tekur allar
3 dagarnar, tí so fært tú allan pakkan. Málbólkur Øll, sum í sínum arbeiði,
onkursvegna koma í samband við oljuvinnuna, og sum føla, at tey treingja til
at uppfríska sítt enska og sum kundu hugsa sær at fingið størri innlit í
oljuvinnuna og størri orðatilfeingi innan vinnuna, hava fyrimun av at luttaka á
hesum skeiðinum. Eitt nú starvsfólk og umboðsfólk hjá oljufeløgunum,
politikarar og fólk í umsitingini. Starvsfólk, ið starvast í havnunum og
undirveitarar til oljuvinnuna annars, eru eisini málbólkurin til hetta skeið.
Harumframt fólk, ið eru arbeiðsleys, og sum kundu hugsa sær at starvast
innan oljuvinnuna og onnur áhugað, eru vælkomin á skeiðið. Undirvísarar
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Høvuðsundirvísari er Ólavur Ellefsen. Ólavur er stovnari av fyritøkuni
Simprentis, ið mennir og leverar verkstovur til olju- og gasframleiðarar,
statsligar stovnar og útbúgvingarstovnar kring heimin. Eitt nú hevur hann
undirvíst í londum sum Kanada, USA, Venezuela, Brasilia, Ghana, SaudiArabia, Indonesia og Kina. Undirvísingarhátturin hjá Simprentis er serliga
innvolverandi og tí sera væl umtóktur. Ein partur av undirvísingini er, at tey
nýta eina simuleringsskipan, har uppgávan hjá tær er at leita eftir olju. Á tann
hátt kemur tú inn í allar tær mest vanligu partarnar av oljuvinnuni. Alt gongur
fyri seg á enskum og tað ger, at tú fært góða venjing í at tosa enskt. Skeiðini
hjá Simprentis fáa í miðal 5,5 út av 6 møguligum í eftirmetingini. Simprentis
undirvísir fyri tað mesta uttanlands, men eru spentir uppá, eisini at kunna
undirvísa í Føroyum. Millum føstu kundar hjá Simprentis teljast Statoil,
ExxonMobil og Eni. Umframt Ólavur Ellefsen, verður Lynn Reveal eisini við
sum lærari. Hon er úr USA og undirvísur í enskum, eitt nú fólki innan
oljuvinnuna. Les alt um skeiðið og tilmelda teg her - http //www.synergi.fo/2012/Olju-enskt/index.htm

