EAL (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

Departament EAL (Angielski jako Dodatkowy Język)
Departament EAL zapewnia różnorodne wsparcie dla studentów o różnym poziomie znajomości
języka angielskiego, pomagając w dostępności do programu nauczania oraz promując osiągnięcia
i niezależność.
Celem Departamentu EAL jest zapewnienie wsparcia uczniom z różnych środowisk kulturowych i
językowych, którzy pracują w kierunku posługiwania się biegle językiem angielskim, realizując
jednocześnie główny program nauczania.
Głównym celem Departamentu jest umożliwienie uczniom dostępu do krajowego programu
nauczania we wszystkich przedmiotach poprzez:


Rozwijanie umiejętności uczniów w języku angielskim



Pomaganie uczniom stać się niezależnymi studentami



Pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które wzbogacą ich życie osobiste i
zawodowe



Pomagając im w integracji z nową społecznością



Budowanie ich zaufania w głównym nurcie klasy i szkoły

Studenci EAL są wspierani na egzaminach GCSE dwujęzycznymi słownikami, a osobom
kwalifikującym się przysługuje dodatkowy czas na korzystanie z nich.
Dla wszystkich uczniów, którym zaoferowano Heritage Languages GCSE Departament organizuje
otwarte sesje pomagające w przygotowaniu do egzaminów.
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się skontaktować z zespołem EAL pod adresem
eal@brakenhale.co.uk

