At Treviglas, we welcome students whose first language is not English; we believe they
contribute to both our local community spirit and global community ethos. We also host
many exchange students, many of whom have stayed with us for a whole academic year to
immerse themselves in our culture and learning.
We work with parents to ensure that students have a personalised timetable whilst retaining a
broad curriculum. We provide English intervention sessions with mainstream teachers, as well
as intervention sessions run by a trained TEFL (Teach English as a foreign language) teacher,
and we regularly review this provision to ensure that every student makes good progress.
Information technology can substantially benefit learning, so we allocate Ipods to EAL
(English as an additional language) students. These are incorporated into sessions as well as
having specific language programs.
Students are encouraged to make new friendships, mix with English speaking students and
participate in all aspects of life at Treviglas and our aim is to ensure that language is not a
barrier to this. We employ a native Polish speaking Discrete Group Specialist to provide
mentoring to students and assist teachers in communication to both students and home.
We strive to make all students feel comfortable in their transition and ensure that students are
given every possibility to achieve their potential. If you would like any more information on
our EAL provision, please contact the college.
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W Treviglas, bardzo mile widzimy uczniów, których pierwszym językiem nie jest Angielski; jesteśmy
przekonani, że będzie to miało pozytywny wkład w nasze społeczeństwo. Jesteśmy również
gospodarzami dla wielu uczniów wymiany studenckiej, którzy często zostają z nami przez cały rok
akademicki aby poznać naszą kulturę i naukę.
Wpółpracujemy z rodzicami aby upewnić się, że uczniowie mają dostosowany do ich potrzeb szeroki
harmoogram zajęć. Zapewniamy lekcje języka angielskiego z naszymi nauczycielami, ale również
lekcje interwencyjne prowadzone przez nauczycieli, którzy są przeszkolonymi nauczycielami TELF
(nauczanie języka angielskiego jako języka obcego). Regularnie sprawdzamy efektywność tych lekcji
w celu upewnienia się, że uczniowie robią odpowiedni postęp w nauce.
Technologia daje znaczne korzyści w nauce więc każdy uczeń nieangielskojęzyczny (EAL) ma
przydzielonego Ipoda. Mają one wgrane programy językowe, słowniki oraz inne pomocne w procesie
nauki. Uczniowie korzystają z nich w trakcie lekcji oraz poza nimi.
Uczniowie są zachęcani do nawiązywania nowych znajomości, mieszania się z uczniami
anglojęzycznymi oraz uczestniczenia w każdym aspekcie życia w Treviglas. Naszym celem jest
upewnienie się że język nie jest tego barierą. Zatrudniamy polsko języcznego Specjalistę Grup
Mniejszościowych, który jest mentorem dla uczniów EAL jak również pomaga nauczycielom w
komunikacji z uczniami i rodzicami.
Staramy się aby wszyscy uczniowie czuli się komfortowo podczas tej zmiany i upewniamy się, że
każdy uczeń otrzymuje możliwość osiągniecia swojego potencjału w nauce.
Jeżeli chcieliby Panśtwo uzyskać więcej informacji o naszym progranie EAL, prosimy o kontakt ze
szkołą.

