Szanowni Państwo,

O projekcie

Język angielski - Celem głównym Projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego przez osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej z wykształceniem do ISCED 3 włącznie, zamieszkujące na obszarach
województwa łódzkiego, zarówno pracujących jak i bez zatrudnienia, poprzez realizację kursu z zakresu języka angielskiego na pełnym poziomie A w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
zakończonych egzaminem TELC A2 potwierdzającym uzyskane kwalifikacje, przyczyniających się ̨ do poprawy sytuacji zawodowej tych osób.
Szkolenie komputerowe - Głównym celem Projektu jest nabycie przez uczestników kompetencji cyfrowych obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub
średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 80% z 960 osób, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.

Dlaczego my?

Wybierając usługi naszej firmy zyskujecie Państwo PARTNERA, który zapewnia Wam:

Profesjonalną kadrę merytoryczną (doświadczeni trenerzy, informatycy),

Wypracowane i sprawdzone narzędzia rekrutacyjne i szkoleniowe,

Metodologię dostosowaną do potrzeb Klienta,

Oszczędność czasu i kosztów,

Znajomość rynku,

Mobilność,

Bogate zaplecze techniczne.
Główną zaletą świadczonych przez nas usług jest profesjonalizm, co zapewnione jest dzięki grupie wykwalifikowanych pracowników oraz szerokiemu wachlarzowi usług. Powierzone zadania wykonujemy z zapałem
i poświęceniem, popartymi fachową wiedzą usprawniającą ich przebieg.
Przeszkoliliśmy tysiące osób na terenie Całej Polski, zapewniamy cierpliwe, indywidualne podejście do każdego uczestnika. Cenimy sobie Państwa czas, dlatego zapewniamy kompleksową obsługę i dotrzymujemy
ustalonych terminów realizacji zleceń!
W ramach Projektu językowego organizowane są bezpłatne szkolenia dla uczestników, obejmujące 240 godzin lekcyjnych (180h zegarowych) zajęć grupowych na poziomie od A1 do A2. Po zakończeniu szkoleń
uczestnicy są wezmą udział w międzynarodowym egzaminie certyfikującym TELC.

Poziomy wiedzy
szkoleniowej

Szkolenie IC3 (Internet and Computing Core Certification) – pozwalające na nabycie wiedzy z zakresu obsługi komputera 80h lekcyjnych (60h zegarowych) poziom podstawowy 72 grupy oraz 64h lekcyjne (48h
zegarowych) poziom średniozaawansowany 24 grupy. Kompetencje cyfrowe składają się z następujących obszarów:
1. Informacja: identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu.
2. Komunikacja: komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych,
interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.
3. Tworzenie treści: Tworzenie i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści
cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.
4. Bezpieczeństwo: ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie.
5. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb,
rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji własnych i kompetencji
innych.
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Korzyści i cele dla
uczestników






Korzyści dla gminy




Podwyższenie poziomu komunikacji interpersonalnej i umiejętności użytkowania komputera i kompetencji informatycznych
Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera lub komunikują się z kontrahentami zagranicznymi
Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną
Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników
Nabycie przez uczestników rozpoznawalnego światowego certyfikatu IC3, który jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie
podstawowych pojęć technologii informatycznej i egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Certyfikaty IC3 Pass są jednolite i uznawane na całym świecie. Powstały z
myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Są odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku. Program IC3 dostarcza fundamentalną
wiedzę niezbędną, aby osiągnąć sukces we wszelkich obszarach, które wymagają użycia komputerów i Internetu,
Nabycie przez uczestników rozpoznawalnego światowego certyfikatu TELC, który warto posiadać, ponieważ:
o zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej.
o jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.
o jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
o stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
o spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
o stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
o certyfikat TELC jest oficjalnie uznawany za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii.
o w Europie egzaminy TELC są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i
Przemysłu (Niemcy, Francja).
Podwyższenie wzrostu atrakcyjności kompetencyjnej (pozycji) na rynku pracy w Polsce i Europie, mobilności oraz pewności utrzymania zatrudnienia

Udowodnienie wysokiego poziomu aktywności Samorządu we wspieraniu działań, mających na celu ucyfryzowanie swoich mieszkańców i podwyższenie edukacji w kwestii posługiwania się urzędowym
językiem świata
Wzrost zaufania mieszkańców gminy do ich władz poprzez wyrazy wdzięczności w organizacji szkolenia na ich terenie
Wyrazy wdzięczności lokalnych przedsiębiorców, którzy poprzez wysłanie swoich potencjalnych pracowników na szkolenie, zapewnią im wysoką wydajność, co utwierdzi ich w pewności utrzymania
zatrudnienia

Na każdym organizowanym szkoleniu zapewniamy:

Co od nas?







Profesjonalnego trenera / dyplomowanego lektora, posiadającego odpowiednie doświadczenie i umiejętności interpersonalne do prowadzenia dużych grup, do interaktywnego przekazania wiedzy
Narzędzia w postaci najnowszych komputerów dla uczestników wraz z projektorem
Materiały szkoleniowe – książki 2 komplety na szkolenia językowe i długopis, notatnik, teczka, pendrive, podręcznik na szkolenia komputerowe
Catering – serwis kawowy
Wspaniała atmosfera szkoleniowa, tworzymy zespół, gdzie nikt nie bywa oceniany, uczestnicy z pewnością uznają, że nie jest to czas stracony!

©2019-2020 FORUM NDF Bartosz Pakulski – do wyłącznej wiadomości adresata

To my

Źródło

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 / Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności / Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych / Poddziałanie: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych.
Nazwa projektów: Z językiem angielskim do pracy! / Łódzka akademia języka angielskiego / E-umiejętności – klucz do nowych możliwości – edycja II / Tiki i języki – Twoją szansą na rozwój

Okres realizacji

01 czerwiec 2019r. – 01 czerwiec 2020r. dla projektu językowego (z opcją przedłużenia) / 01 lipiec 2019r. – 30 kwiecień 2020r. dla projektu komputerowego (z opcją przedłużenia)

Dla kogo

Sprawy organizacyjne
kursu







Osoby w wieku 18 lat i więcej
Osoby oświadczające, że zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego
Osoby oświadczające brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub zawodowe lub średnie (do ISCED3)
Wskaźniki: 96 grup x 10 osób (dla projektu komputerowego) i 40 grup x 12 osób (dla projektu językowego)
dopuszcza się osoby, które brały udział już w szkoleniu w ramach EFSu. Jeśli osoby brały udział w tym samym podziałaniu XI.2.1 i tematyce, mogą uczestniczyć pod warunkiem, że zmieniają poziom lub
certyfikat.







Kurs rusza najszybciej, gdy tylko mamy listę chętnych co najmniej 10-12 osób
Szkolenia trwają 240h lekcyjnych (j. angielski) i 80h lekcyjnych (szkolenia komputerowe) z częstotliwością do ustalenia z grupą, także szkolimy weekendowo
Jest możliwość podzielenia grupy na subgrupy, jeśli będą duże dysproporcje poziomu wiedzy i grupa zaakceptuje podział
Jest odpłatność za salę / gratyfikacja dla osoby, która zbierze grupę
Kurs odbywa się po telefonicznym potwierdzeniu przez nas chętnych najbliżej miejsca zamieszkania grupy

W przypadku jakichkolwiek pytań, poproszę o kontakt z Pakulskim Bartoszem.

Dane organizatora

Pakulski Bartosz

Projekt językowy: Anita Połchowska
Właściciel firmy, główny decydent

Anna Grobecka

Koordynator i realizator projektu, człowiek do kontaktu w terenie, trener
FORUM NDF, Kielecka 101 B/6, 81-650 Gdynia
Tel. 505 290 882
e-mail: bartosz.pakulski@wp.pl lub kontakt@forumndf.pl lub
bartosz.pakulski@jcgroup.pl

Daily Group Sp. z o.o., Stary Rynek 77, 61-772 Poznań
Tel. 61 848 69 46
e-mail: biuro@dailygroup.com.pl
http://www.dailygroup.pl

Tel. 533 290 882 (w tygodniu po 16 lub weekendowo)
e-mail: a.grobecka@wp.pl

Zespół projektowy, sprawy organizacyjne

Projekt komputerowy: Robert Jurkiewicz
Właściciel firmy, główny decydent
J&C Group, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia
Tel. 505 444 195
e-mail: jurkiewicz.robert@gmail.com
http://www.jcgroup.pl
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