
               
 
            

         BEZPŁATNE SZKOLENIE Z J. ANGIELSKIEGO W 100%  FINANSOWANE Z UE 
 
 

(projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-220, 
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020) 

 
 
 
 

MASTERS  Centrum Szkolenia Biznesu  zaprasza na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego. 

W ramach projektu oferujemy:  oddzielne poziomy (A1, A2, B1, B2) po 120 godz. (5 m-cy),   
       pełne poziomy (A i B) po 240 godz (10 m-cy), 
 
Zajęcia będą prowadzone w trybie pn-pt, lub weekendy w zależności od grupy i zostaną dostosowane 
czasowo do możliwości uczestników. 
 
Zajecia rozpoczynają się w drugiej połowie czerwca i będą prowadzone na terenie Urzędu Gminy. 
 
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma podręczniki oraz wszelkie materiały dydaktyczne. 
Cały kurs kończy się przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego 
( zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) TELC 
 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób po 25 roku życia, w szczególności dla: 
 
- osób 50 + 
- osób o niższym wykształceniu 
- osób niepełnosprawnych 
 
Wszyscy uczestnicy muszą, pracować lub zamieszkiwać na terenie województwa mazowieckiego. 
 
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Urzędu Gminy lub przesłanie na 
adres mailowy: kursy@szkoleniamasters.pl 
 
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, wykształcenie, poziom kursu 
(np. A1 oraz preferowany czas zajęć w tygodniu np. rano, wieczór, lub weekend), telefon, adres mailowy.   
 
Zapisy przyjmujemy do 15 czerwca. 
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
 
 
Poziomy nauczania:     A1 – początkujący (nie zna podstawowych zwrotów, nigdy się nie uczył) 
 
                                     A2 – niższy średnio zaawansowany (uczył się kiedyś ale już większości nie pamięta, 
                                  zna podstawowe zwroty i potrafi zareagować w prostych sytuacjach), 
 
             B1 – średnio zaawansowany ( zna podstawowe czasy, potrafi posługiwać się   
                      językiem w codziennym sytuacjach) 
 
                                     B2 – wyższy średnio zaawansowany (zna wszystkie czasy i podstawy gramatyki, 
                                              jest w stanie dość swobodnie rozmawiać na różne tematy. 
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