Outubro de 2011

Aprender Inglês em Herefordshire!
ESOL = Inglês para pessoas que falam outras línguas

Ensino e Qualificações
Grupo de Desenvolvimento Humano
Pertemps
Curso:
Literacia – Entrada 3
Literacia – Nível 1/ Nível 2
Numeracia - Nível 1/ Nível 2
Destinatários: Adultos (com idade superior
a 19 anos) com necessidades
de literacia e numeracia (o
curso não é apenas
direcionado a pessoas que
frequentam o ESOL, no
entanto, a estudantes do
ESOL com um bom dominio
da língua inglesa, o curso
permite-lhes obter uma
qualificação em literacia e
numeracia)
Local:
Hereford e Worcester
Horário:
Contínuo de segundas a
quintas, das 9h às 17.30h,
Sextas das 9h às 17h
Preço:
Gratuito
Duração:
2-4 semanas
Contacto: Telefone para PPDG através
do 01432 220200

Hereford Sixth Form College
Curso:
ESOL Níveis 1 e 2
Destinatários: Estudantes a tempo inteiro
do Sixth Form College,
inscritos nos cursos de GCSE
& AS com idades
compreendidas entre os 16-19
Local:
Folly Lane, Hereford
Preço:
Gratuito para estudantes da
UE (União Europeia)
Inscrições: Reserve a sua vaga o quanto
antes
Duração:
De setembro a maio
Contacto: Coordenador do ESOL através
do 01432 355166

Outros locais de aprendizagem
Algumas entidades empregadoras, tais como a Cargill e S & A, oferecem aulas nas suas
próprias instalações. Deverá informar-se no seu local de trabalho se existe algum curso
disponível. Se existir um grupo de pessoas que querem aprender, o Council pode ajudá-lo a
encontrar um professor.
Estão a decorre aulas na Escola de Whitecross aos sábados, no entanto, dado o elevado
número de alunos inscritos, eles não estão a aceitar mais inscrições.

Websites Úteis
www.direct.gov.uk (escreva ESOL num motor de busca)
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.learndirect.co.uk
http://www.europa-pages.com/uk/heart2.html
www.welcometoherefordshire.com
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