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

EAL Department (angol mint kiegészítő nyelv)
A különböző tanulók számára kínál tanonc, az EAL részleg támogatást nyújt az angol nyelv
különböző szintű jártasságában, segítve a hozzáférhetőséget, valamint az eredmények és a
függetlenség előmozdítását.
Az EAL Tanszék célja, hogy támogatást nyújtson a különböző kulturális és nyelvi hátterű tanulóknak,
miközben az angol nyelvtudásért dolgoznak, miközben követik a mainstream tantervet.
Az EAL-tanszék fő célja, hogy lehetővé tegye az EAL-tanulók számára, hogy minden tantárgyban
hozzáférjenek a nemzeti tantervhez az:
● A diákok angol nyelvtudásának fejlesztése
● A tanulók segítése abban, hogy független tanulókká váljanak
● A tanulók segítése olyan ismeretek és készségek elnyerésében, amelyek gazdagítják személyes és
szakmai életüket
● Segítségnyújtás az új közösségbe való beilleszkedésben
● Építsék a többségi tanterembe vetett bizalmukat
Minden EAL-hallgató kétnyelvű szótárakkal rendelkező vizsgákon kap támogatást, és a jogosult személyek
további időt kapnak a használatra.
Támogatási ülések most nyitva áll minden diák, hogy a felajánlott Örökség nyelvek GCSE elérhető
vizsgatáblák.
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni az EAL csapat eal@brakenhale.co.uk

