Język angielski jako język obcy (EAL)
Najczęściej zadawane pytania

Jeśli poniżej brakuje odpowiedzi na Państwa pytanie, prosimy o kontakt z Panią Jean Kingham
– koordynatorem departamentu EAL: Jean.Kingham@thebritishschool.pl

Jaki jest cel uczenia języka angielskiego, jako języka obcego w
Szkole Brytyjskiej?
Dodatkowa nauka języka angielskiego jest wsparciem udzielanym dzieciom, które nie znają języka bądź wciąż
są na etapie rozwijania swoich umiejętności językowych w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania
w języku angielskim. Celem tego programu jest ułatwienie dzieciom dostępu do treści przewidzianych w
podstawie programowej na dany rok szkolny. Program ten jest realizowany przez nauczycieli EAL przy ścisłej
współpracy z nauczycielami klasowymi.

Dlaczego moje dziecko potrzebuje dodatkowych zajęć językowych?
Aby mieć pełny dostęp do treści brytyjskiej podstawy programowej, realizowanych w klasie, poziom językowy
dziecka musi wykraczać poza podstawowe zdolności komunikacyjne. Powinno ono rozwijać swój język
o znajomość słów i struktur językowych kluczowych w danej dziedzinie wiedzy. Dzieci, które dopiero uczą
się języka obcego muszą nadążać za poruszającym się celem, a dodatkowa pomoc językowa może pomóc
przyspieszyć ten proces.

Jak długo moje dziecko będzie wymagało dodatkowej pomocy językowej?
Dzieci potrzebują od trzech do pięciu lat na osiągnięcie poziomu wystarczającego do pełnego dostępu do
treści uczonych w klasie. Jednakże nie ma potrzeby, aby przez cały ten okres otrzymywały dodatkowe wsparcie
w nauce języka. Gdy dziecko zaczyna nabierać pewności siebie i staje się samodzielne w nauce, nauczyciel
EAL przeprowadza test umiejętności językowych dziecka. Jego udział w dodatkowych zajęciach językowych
kończy się w momencie, gdy dziecko osiągnie poziom piąty w sześciostopniowej skali Testu Pomiaru Rozwoju
Języka Angielskiego w zakresie mówienia, słuchania, czytania I pisania. Poziom szósty oznacza poziom bliski
poziomowi dzieci, dla których angielski jest językiem ojczystym w danym wieku.
Większość dzieci młodszych osiąga wymagany poziom w przeciągu roku nauki. Dzieci starsze potrzebują około
trzech lat. Przeważnie dzieci uczestniczą w programie przez dwa lata.

Dlaczego muszę ponosić dodatkowe koszty pomocy językowej dla mojego
dziecka?
Praca nad nauką języka odbywa się w małych grupach pod okiem doświadczonego nauczyciela. Pozwala to
na szybsze przyswojenie języka na poziomie pozwalającym na łatwiejsze rozumienie materiału nauczanego
w klasie. W małej grupie dzieci czują się bezpieczniej i mają możliwość eksperymentowania z językiem.
Jednocześnie nauczyciel ma możliwość wspierania nauki w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb,
stylu nauki oraz osobowości dziecka.
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Kiedy odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w ciągu dnia szkolnego. Plan zajęć jest ułożony w taki sposób, aby dzieci nie omijały
lekcji z przedmiotów takich jak matematyka czy wychowanie fizyczne. Od klasy czwartej wzwyż dzieci uczą się
języka angielskiego, podczas gdy ich rówieśnicy w klasie mają zajęcia z innych języków obcych. Szczegółów
dotyczących planu zajęć dla Państwa dziecka dostarczy nauczyciel EAL na Państwa prośbę.

Ile jest dzieci w grupie?
W szkole podstawowej dzieci pracują w grupach liczących nie więcej niż sześć, a w szkole ponadpodstawowej
nie więcej niż osiem osób.

Jaka część materiału nie zostanie zrealizowana i w jaki sposób moje
dziecko będzie mogło nadrobić braki?
Nauczyciel EAL ściśle współpracuje z nauczycielem klasowym i dąży do tego, aby zajęcia współgrały z lekcjami
angielskiego, przyrody i historii realizowanymi w szkole podstawowej. Nauczyciel EAL, planując zajęcia
językowe korzysta z programu nauczania danej grupy wiekowej w taki sposób, aby dziecko nie pominęło
kluczowych elementów materiału. Dzięki temu, w większości przypadków, dziecko nie będzie miało zaległości,
ponieważ powyższe zagadnienia będą omawiane w trakcie nauki angielskiego w małej grupie.

Czy mogę dopłacić, żeby moje dziecko mogło skorzystać z lekcji
indywidualnych?
Jeśli okaże się, że Państwa dziecko potrzebuje indywidualnego toku nauczania, szkoła skontaktuje się z
Państwem.
Może się zdarzyć, że Państwa dziecko będzie miało potrzeby, które nie mogą być zaspokojone w małej grupie.
W tym przypadku, jeśli tylko nauczyciel EAL znajdzie dodatkowy czas, wychowawca klasy skontaktuje się z
Państwem w celu ustalenia dodatkowych lekcji. Nie wiąże się to z dodatkową opłatą.

