Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych! - jesień 2017.
Rozpoczęliśmy (w partnerstwie) realizację projektów szkoleniowych „Rozwój umiejętności
komputerowych i językowych oknem na świat” oraz „Dolnośląska Akademia Umiejętności TIK-A-N”
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu podniesienie kwalifikacji
językowych i komputerowych mieszkańców Państwa powiatu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH:
 język angielski lub niemiecki (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 120h/grupę,
 kurs komputerowy (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 90h/grupę,
do wyboru są dwie opcje udziału: opcja I – językowy lub komputerowy, opcja II - komputerowy i
językowy.
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY powyżej 25 roku życia, z wykształceniem maks.
średnim (oświadczenie) oraz osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na wykształcenie.
Kursy organizujemy dla osób zamieszkałych lub pracujących na terenie wymienionych powiatów:
1.
2.
3.
4.
5.

Wołowskim i Górowskim,
Jeleniogórskim ziemskim, Lubańskim i Lwóweckim,
Wałbrzyskim Ziemskim,
Jaworskim, Złotoryjskim i Legnickim Ziemskim,
Kłodzkim, Dzierżoniowskim i Ząbkowickim.

GWARANTUJEMY PAŃSTWU:
 zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania (miasta powiatowe lub gminne) w tygodniu
lub w weekendy (terminy do uzgodnienia),
 wykwalifikowaną kadrę wykładowców komputerowych oraz lektorów językowych,
 poziom szkoleń dopasowany do Państwa umiejętności i potrzeb,
 bezpłatne podręczniki i profesjonalne materiały szkoleniowe,
 grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo oraz przyjazną, koleżeńską atmosferę podczas zajęć.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 nowe kwalifikacje zwiększą szanse na znalezienie zatrudnienia lub umożliwią awans zawodowy,
 szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu językowego TOEIC Bridge lub
certyfikatu komputerowego ECDL DIGCOMP 16 / ECCC DIGCOMP potwierdzającego kwalifikacje.
Aby zapisać się na wybrany kurs należy wypełnić i odesłać załączony formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji? Zadaj pytanie na: info@szkolaevergreen.pl
lub tel: 605 896-916
Zapraszam,
Michał Marciniak.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach językowych lub językowo-komputerowych,
prosimy o wypełnienie i odesłanie tej strony na adres: info@szkolaevergreen.pl
FORMULARZ DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI NA KURS:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia / Wiek:
Wykształcenie:
Wybrany kurs:

(Zaznacz opcję poniżej)

Poziom wybranego języka

- j. Angielski
- j. Niemiecki
- k. komp.+ j. angielski
- k. komp.+ j. niemiecki
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej
zakresie:
Weryfikacja kwalifikacji do bezpłatnych kursów językowych lub językowo-komputerowych –
projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej.
Przez Michał Marciniak SJO Evergreen. Szkolenia ul. Sadownicza 32, 54-109 Wrocław.

…….…………….……………….…….....................................................
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

