EAL Department (English as an Additional Language)
Catering for a variety of learners, the EAL department offers support to students with varying
levels of proficiency in the English Language, aiding in accessibility and promoting achievement
and independence.
The purpose of the EAL Department is to offer support to pupils of different cultural and linguistic
backgrounds as they work towards proficiency in English, while following the mainstream curriculum.
The main aim of the EAL department is to enable EAL pupils to access the national curriculum in all
subjects by:
● Developing the students’ skills in English

● Helping students to become independent learners
● Assisting students in gaining knowledge and skills which will enrich their personal and
professional lives

● Helping them to integrate into the new community
● Building their confidence in the mainstream classroom
All EAL students are supported in exams with bilingual dictionaries and those eligible are granted extra
time for use.
Support sessions are now open for all students that are offered Heritage Languages GCSE available
with exam boards. If you have any queries please do not hesitate to contact the EAL Team at
eal@brakenhale.co.uk

Τμήμα EAL (Αγγλικών ως πρόσθετη γλώσσα)
Εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα μαθητών, το τμήμα EAL παρέχει υποστήριξη σε μαθητές
διαφόρων επιπέδων ευχέρειας στην Αγγλική γλώσσα, βοηθώντας στην προσέγγισή της και
προάγοντας την επίτευξη και την αυτόνομη μελέτη.
Σκοπός του τμήματος EAL είναι η παροχή υποστήριξης σε μαθητές διαφόρων πολιτιστικών και
γλωσσολογικών υποβάθρων και παράλληλα η αύξηση της ικανότητας και της ευχέρειας στην Αγγλική
γλώσσα, ακολουθώντας την κύρια διδακτέα ύλη.
Ο κύριος στόχος του τμήματος EAL είναι να επιτρέψει σε μαθητές που δεν έχουν τα Αγγλικά ως μητρική
τους γλώσσα, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα της εθνικής διδακτέας ύλης, μέσω των εξής
τρόπων:
●
●
●
●
●

Αναπτύσσοντας την ικανότητά τους στην Αγγλική γλώσσα
Βοηθώντας τους στην ανεξάρτητη μάθηση
Βοηθώντας τους στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που θα εμπλουτίσει την προσωπική
και επαγγελματική τους ζωή
Βοηθώντας τους να ενσωματωθούν στη νέα κοινότητα
Χτίζοντας και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους στην τάξη

Όλοι οι μαθητές EAL υποστηρίζονται στις εξετάσεις τους με δίγλωσσα λεξικά και σε όσους πληρούν
ορισμένες προϋποθέσεις, χορηγείται και επιπρόσθετος χρόνος.
Υπάρχουν ανοιχτά υποστηρικτικά μαθήματα διαθέσιμα σε όλους τους μαθητές, εφόσον οι εξεταστικές
επιτροπές προσφερουν εξετάσεις στη μητρική τους γλώσσα.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα EAL στο
eal@brakenhale.co.uk

