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Projekt Akademia językowa w Gminie Siewierz współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt Akademia językowa w Gminie Siewierz współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   W związku z realizacją projektu Akademia językowa w Gminie Siewierz zamieszczamy do Państwa dyspozycji formularze zgłoszeniowe do
pobrania. Formularze w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w punkcie obsługi interesanta lub w Referacie
Rozwoju i Inwestycji p. 38 oraz w szkołach na terenie sołectw: Brudzowice, Dziewki, Żelisławice i Wojkowice Kościelne.

   Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały osoby bezrobotne. W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność
zgłoszeń.

   Wypełnione formularze zgłoszeniowe na zajęcia z języka angielskiego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w punkcie
informacyjnym lub w sekretariacie, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@siewierz.pl w terminie do 26 stycznia 2009 r.

   Każdy wypełniony formularz zostanie poddany weryfikacji pod względem formalnym. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie
zostaną o tym zawiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przekazanej informacji będą znajdowały się dane o miejscu i terminie
spotkania informacyjnego, na którym zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć z języka angielskiego
oraz zostanie przeprowadzony test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego. Na podstawie wyników testu uczestnicy zostaną
podzieleni na grupy wg poziomu zaawansowania języka. Przewiduje się utworzenie 3 grup językowych po 10 osób każda w zależności od
poziomu  kompetencji  językowych.  Zajęcia  będą  odbywały  się  w  Zespole  Szkół  w  Siewierzu  przy  ul.  Piłsudskiego  31  w  godzinach
popołudniowych. Projekt obejmuje przeprowadzenie 200 godzin zajęć z języka angielskiego dla każdej z grup.

  W ramach projektu Akademia językowa w Gminie Siewierz  zostanie zorganizowane także spotkanie informacyjne mające na celu
podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie działań związanych z kształceniem i szkoleniem się. W spotkaniu będzie
uczestniczyć psycholog oraz doradca zawodowy, którzy wyjaśnią jakie korzyści płyną z podnoszenia swojej wiedzy, nauczania w każdym wieku,
zwłaszcza języków obcych.

   Wypełnione  formularze  zgłoszeniowe  na  spotkanie  informacyjne  należy  złożyć  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Siewierz  w  punkcie
informacyjnym lub w sekretariacie, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@siewierz.pl w terminie do 30 stycznia 2009 r.

   Każdy wypełniony formularz zgłoszeniowy zostanie poddany weryfikacji pod względem formalnym. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w
projekcie zostaną o tym zawiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przekazanej informacji będą znajdowały się dane o miejscu i
terminie spotkania informacyjnego

   Bliższe informacje na temat projektu można uzyskać w Referacie Rozwoju i Inwestycji UMiG Siewierz oraz pod numerem telefonu: 32/ 64 99
469, 32/ 64 99 473.


