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Drodzy rodzice / opiekunowie, 

  

Mamy nadzieję, że w tym czasie zachowujesz się dobrze i będziesz bezpieczny. 
Wiemy, że jest to niezwykle trudny czas dla rodzin. Jako szkoła chcieliśmy Cię 
poinformować, że jesteśmy tutaj, aby wspierać Twoje dzieci w każdy możliwy sposób. 
Ponieważ uczą się angielskiego jako dodatkowego języka (EAL), może to stanowić 
większe wyzwanie w dostępie do programu nauczania. 

Zapewniamy, że Twoje dzieci mają wsparcie nauczyciela EAL, nauczycieli 
przedmiotów, dyrektora roku i wyższego kierownictwa (SMT). Nasi nauczyciele 
wspierający EAL są dostępni, aby pomóc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych 
twoich dzieci, niektórzy prowadzą lekcje na żywo w wyznaczonych dla nich godzinach 
zajęć, wszyscy są dostępni na czacie oraz w zespole klasowym. Zebrali materiały, 
które mogą być przydatne dla Twojego dziecka podczas nauki w domu. 

  

Microsoft Teams : wszyscy uczniowie mają dostęp do aplikacji Teams i szkolnej 
poczty e-mail. Każda klasa w planie lekcji Twojego dziecka jest utworzona w Zespole, 
w którym może komunikować się ze swoim nauczycielem. Jeśli Twoje dziecko ma 
trudności z dostępem do materiałów lub wykonywaniem zadań, może komunikować 
się z nauczycielem za pomocą prywatnej wiadomości na czacie. Jeśli nie czują się 
pewnie w swoim pisanym języku angielskim, poproś ich o skorzystanie z Tłumacza 
Google. Mogą napisać tekst w swoim języku ojczystym, przetłumaczyć go na angielski 
i wysłać za pośrednictwem wiadomości na czacie . 

  

 

 



YouTube: to może okazać się genialne, jeśli chodzi o dostęp do programu nauczania 
lub próbę lepszego zrozumienia treści. Studenci znają tę platformę. Wszystko, co 
muszą zrobić, to: 

1.        Przejdź do www.youtube.com 
2.       Wpisz temat, na który potrzebują wskazówek. 
3.        W filmie mogą kliknąć „włącz” i włączyć napisy. 
4.       Kliknij „Ustawienia” i kliknij „Napisy”. 
5.       Wybierz „angielski” 
6.       Przewiń w dół i kliknij „przetłumacz automatycznie”, aby wybrać spośród wielu 
różnych języków. Zapewni to napisy w Twoim języku ojczystym do filmu i ułatwi 
zrozumienie treści. 
  

Rozszerzenie Tłumacz Google : Upewnij się, że rozszerzenie Tłumacza Google jest 
zainstalowane na urządzeniu dziecka (telefonie, laptopie, tablecie). Jeśli mają konto 
Gmail, mogą skopiować i wkleić fragment tekstu do pustego e-maila i bardzo szybko 
przetłumaczyć go na swój język ojczysty. Mogą również tłumaczyć strony internetowe. 
Jest to przydatne, jeśli szukasz materiałów do egzaminów w klasie (CBA) lub 
projektów. 

  

Immersive Reader to narzędzie na Microsoft Zespoły , które mogą być wykorzystane 
do zrozumienia pomocy. Uważam jednak, że działa to tylko z uczniami o średnim 
poziomie języka angielskiego. Początkujący nie uważają tego za przydatne. 

  

Witryna British Council Learn English www.learnenglish.britishcouncil.org jest 
doskonałym źródłem pomocy w zakresie czterech umiejętności języka angielskiego: 
czytania, słuchania, mówienia i pisania. Nauczyciele EAL często używają tego na 
zajęciach. Jest interaktywny i gorąco polecam studentom poświęcenie na to co 
najmniej 10 minut dziennie, aby poprawić swój angielski. Powinny zaczynać się na 
poziomie początkującym (A1) i kończyć na poziomie (C1). 

  

Wsparcie ICT ze strony szkoły : jeśli uczniowie mają trudności z zalogowaniem się 
do Teams, używaniem Teams i przesyłaniem prac. Prosimy o kontakt ze szkołą pod 
adresem info@abbeycommunitycollege.com, a my zorganizujemy udzielenie 
wsparcia. 

 

Z poważaniem 

 

Zespół wsparcia EAL         
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