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rca|izować projekt pt.: ,,Nie czas na bierność- szkolenia jęrykowe
zakończone

egzaminami TELC

i

ECDL''

i

b

ędzie

komputerowe

współfinansowany

z Ernopejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. - Wspieranie rozwoju
kwalffikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Głównym załoŻeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 220 osób
zamieszkałych

i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego' posiadających

wykształcenie nie v,ryŻsze niż Średnię, zarrieszkująeych tereny wiejskie (zgodnie
Głównego Urzędu Statystycznego), w

z definicją

wieku 45 lat i więcej' o niskich kwalifikacjach lub

inrrych dorosłyeh osób pracujących,które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem

nowych, bądźuzupełnieniem lub podwyższaniem już posiadanych kwalifikacji

w

celu

utrzymania aktywnej pozacji na rynku pracy. Realizacja tego założenia będzie możliwa

dzięki kompleksowym szkoleniom z zakresu nauki jęryków obcych, nowoczesnych

technik komputerowych oraz zajęciom ogólnorozrvojowym wraz z kursem podnoszącym
świadomośóekologiczną" Zakończenie kursu zostanie uwieńczone przystąpieniem do

egzaminu międrynarodowego

TELC

(kursy językowe)

i

egzaminu

ECDL

(kursy

komputerowe).

W dobie informatyzacji społeczeństwa i powszechnej globalizacji wiedza zdobfia na kursach

pomoze lepiej przystosowaó się nie tylko do nowych warunków, jakie stawia ptzed
pracownikami rynek pracy, Iecz także umożliwi ona odnalezięnie się we współczesności
i głębsze zrozumienie wielu aspektów kultury swojej, jak i kultur obcych.

W chwili

obecnej uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na kursy. KłŻdy

z uczestników projektu ztealizuje I20 godzin lekcyjnych.

Szko|enia językowe, składać się będą

nastawionej

na praktyczne

prowadzone będą

i

rosyjskiego

częścigramatycznej

wykorzystanie języka

z języka

na dwóch

z

w

i

częścifunkcjonalnej,

sytuacjach zyciowych. Za1ęcia

angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego

poziomach zaawansowania poziomie początkującym

i średniozaawansowanym.
Kursy komputerowe zaI<ładajązapoznanie uezestników z obsługą komputera klasy PC

MS offrce w pracy biurowej. Umożliwią one
przetwarzaniem tekstów, bazani danych, grafiką menedżerską

oraz z praktycznym wykorzystaniem pakietu

zapoznarie

się z

i pr ezentacyj ną, usłu gami w s ieci ach informatyc zny ch.

Wzięcie udziału w szkoleniach przycz.yni się do podniesienia samooceny' zachęci do
samodoskonalenia, podniesie umiejętnośÓ pracy

w

grupie, uczyni atrakcyjniejszym dla

pracodawców.

Proponowane szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy kursu otrzymają koinplet
materiałów szkoleniowych. Zostaną oni również ubezpieczeni w zakresie NNw.

osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie onNie czas na bierność(...)''
proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury pod numerem tęlefonu: 33-812-51-63 w
godzinach od 10 do 17 lub kierując pytania na adres intemetowy: projektncnb@wseh"pl

ZpowaŻaniem,
Koordynator projektu

N_@Ć,

Michał Sleziak
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Projekt ,Nie czas na biernośó (... )'' realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 8.l R.ozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1'l Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

