„Pokaż swój język!”

BEZPŁATNY 9- miesięczny kurs języka angielskiego
z elementami słownictwa biznesowego

SZKOLENIE DLA OSÓB, KTÓRE:









mieszkają w woj. dolnośląskim,
są w wieku 18 - 64 lat,
posiadają min. podstawowe wykształcenie,
co najwyżej średnie wykształcenie i/lub pozostają bez zatrudnienia przez ostatnich 6 m-cy,
są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem znajomości
j. angielskiego
nie posiadają certyfikatu z j. angielskiego,
zadeklarują, że zdobyte podczas kursu umiejętności zwiększą ich potencjał konkurencyjny na rynku
pracy,
osoby bez zatrudnienia zadeklarują gotowość do jego podjęcia po kursie

O pierwszeństwie przyjęcia decyduje punktacja, a następnie kolejność zgłoszeń.
Punktacja:






osoby pozostające bez zatrudnienia przez ostatnich 6m-cy: 5pkt
osoby z maks. średnim wykształceniem: 4 pkt
osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim: 2 pkt
osoby niekorzystające ze szkoleń POKL: 3 pkt
poziom motywacji do udziału w szkoleniach (na podstawie badania ankietowego): 1-5 pkt

Selekcja do grup językowych wg poziomu zaawansowania w oparciu o test i rozmowę kwalifikacyjną. Przy dużej
rozbieżności poziomów pierwszeństwo będą miały osoby bez znajomości języka i na poziomie A1, A2.
Edycje szkoleń:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

01.2014 - 11.2014 szkolenie we Wrocławiu dla 50 osób,
02.2014 - 12.2014 szkolenie w Brzegu Dolnym dla 20 osób,
02.2014 - 12.2014 szkolenie w Trzebnicy dla 20 osób,
02.2014 - 12.2014 szkolenie w Środzie Śląskiej dla 20 osób,
05.2014 - 03.2015 szkolenie w Świdnicy dla 20 osób,
05.2014 - 03.2015 szkolenie we Wrocławiu dla 50 osób.

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH (LIPIEC, SIERPNIEŃ) JEST PRZERWA W NAUCE.
Informacje szczegółowe o szkoleniu:



Ilość godzin: 120
Ilość osób w grupie: dostosowana do poziomu, max. 12










Terminy: zajęcia 2 x w tyg. po 2 h, w dni robocze, po godz. 16-tej
Różne poziomy zaawansowania – przydział do odpowiedniej grupy na podstawie testu kwalifikacyjnego
Kadra: wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy
Metoda nauczania: metoda bezpośrednia Top Direct ®
Materiały dydaktyczne: bezpłatny komplet 2 podręczników i materiałów dodatkowych
Egzaminy: obowiązkowy test kwalifikacyjny i testy okresowe
Egzaminy końcowe: sprawdzian wewnętrzny oraz egzamin TELC (dla wszystkich uczestników)
Certyfikaty: certyfikat potwierdzający osiągnięty poziom wg Europejskiego Systemu Kształcenia
Językowego oraz certyfikat TELC

Zgłoszenia:
Wrocław, ul. Rysia 1/2, tel. 71 723 41 61, wroclaw@topenglish.com.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych
w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

