
„Kurs języków obcych dla osób pracujących”

zorganizowany przez

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Świeckiej 

„Inkubator Przedsiębiorczości” 

współfinansowany w: 

75% z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz 25%  z Budżetu Państwa



„Kurs języków obcych dla osób pracujących” 

jest drugim tego typu projektem realizowanym 

przez Stowarzyszenie.

W okresie od 15-01-2005r. do 15-08-2005r.

zrealizowano projekt 

pt. „Kurs języka angielskiego”  

w którym wzięło udział 60 beneficjentów 

ostatecznych z terenu powiatu świeckiego.



Celem projektu było:

 podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

 zwiększenie mobilności zawodowej,

 dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów 
regionalnego rynku pracy,

Program skierowany był do osób pragnących:

 rozwijać umiejętności językowe,

 zdobywać wiedzę praktyczną, mającą na celu zastosowanie języka 
w konkretnych sytuacjach życia codziennego, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich obszarów życia, jak praca i podróżowanie. 

Kurs obejmował 120 godz. nauki języka angielskiego i niemieckiego na 

różnych dostosowanych do potrzeb i umiejętności poziomach 

zaawansowania dla 240 beneficjentów.



Projekt rozpoczęliśmy 01 września 2005 r.



BENEFICJENCI OSTATECZNI W PROJEKCIE

Łącznie do projektu „Kurs języków obcych dla osób pracujących” 

przystąpiło 258 beneficjentów ostatecznych.

W trakcie trwania kursu zrezygnowało 18 osób. 

Projekt ukończyło z wynikiem pozytywnym łącznie 240 osób, w tym:

• 144 kobiety, w tym:

– 36 zamieszkujące wieś

– 108 zamieszkujące miasto

• 96 mężczyzn, w tym:

– 23 zamieszkujących wieś

– 73 zamieszkujących miasto



Utworzyliśmy w ramach projektu 24 grupy 

kursowe po 12 grup w każdym roku szkolnym

 4 grupy języka niemieckiego – poziom podstawowy,

 20 grup języka angielskiego na następujących poziomach:

 13 grup – poziom podstawowy,

 5 grup – poziom średniozaawansowany,

 1 grupa – poziom zaawansowany,

 1 grupa – poziom zaawansowany wyższy.



Liczba kursantów uczestnicząca 

w zajęciach 

z języka niemieckiego i języka 

angielskiego
język 

niemiecki 

32 osoby

język 

angielski 

208 osób



Egzaminy końcowe
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EWALUACJA PROJEKTU

Ponad 96% beneficjentów ostatecznych bardzo dobrze oceniło organizację 

kursu. Według BO terminy i godziny zajęć, sposób informowania, jak i 

motywowanie do nauki były adekwatne do potrzeb. Znaczna większość kursantów 

wysoko oceniła pracę lektorów w przygotowaniu ich do egzaminów końcowych.

Dla 96% uczestników projekt był adekwatny do celów zawodowych.

Ponadto: 

 Dla 70% uczestników kurs wpłynie na decyzję o podjęciu lub 

kontynuowaniu edukacji,

 Dla 12% kurs wpłynie na zmianę zatrudnienia,

 Dla 10% kurs wpłynie na kontynuację zatrudnienia,

 Dla 8% kurs wpłynie na utrzymanie zatrudnienia.



Dziękujemy za uwagę

Stowarzyszenie Wspierania

Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

„Inkubator Przedsiębiorczości”

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 

Tel./ fax  (052) 33-12-868, tel. (0-52) 33-02-536

e-mail: inkubator@op.pl, www.inkubator.com.pl

mailto:inkubator@op.pl

