
 

 

Ek Dil Olarak İngilizce (EAL - English as 
an Additional Language): veliler için 
bilgiler 
Victoria'daki tüm devlet okulları Victoria'nın F-10 Müfredatını okutmaktadır. Müfredat, tüm 
çocukların Temelden 10. Sınıfa kadar ne öğrenmeleri gerektiğini belirler.  

Victoria F-10 Müfredatı'nda, İngilizce müfredatı iki öğrenim alanını içerir: İngilizce ve Ek Dil Olarak 
İngilizce (EAL). 

EAL, evde başka bir dil konuşan ve okulda başarılı olmak için İngilizce öğrenmesi gereken 
öğrenciler içindir. EAL'da öğrenciler İngilizce öğrenir ve diğer öğrenim alanlarında ele alınan konu 
ve içerikleri öğrenmek için İngilizceyi kullanır. Bu öğrencilerin, evde ve birinci dilleri olarak İngilizce 
konuşan öğrencilerden farklı öğrenim ihtiyaçları bulunur.  

EAL müfredatında öğrenim yolları 

EAL müfredatı, EAL öğrenenler için üç farklı öğrenim yolu olduğunu tarif eder. Bunlar yaşa ve 
sınıfa ilişkindir:  

 Temelden 2. Sınıfa kadar öğrenciler için A Yolu 

 2. Sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrenciler için B Yolu 

 7. Sınıftan 10. Sınıfa kadar öğrenciler için C Yolu.  

Bu yolların her biri, öğrencilerin farklı seviyelerde ne yapabileceğini tarif eder. Örneğin: "Yazılı basit 
talimatlara uyar ve soruları anlar." Öğrenciler, İngilizce öğrendikçe bu yollarda ve aralarında ilerler.  

Ne kadar sürer? 

Öğrencilerin EAL öğrenmeleri gereken veya EAL öğrenmeyi bırakmaları gereken belirli veya 
gerekli bir süre yoktur. Araştırmalara göre öğrencilerin ortaokulda ihtiyaç duydukları akademik dili 
öğrenmeleri 5 ila 7 yıl, kimi zamansa 10 yıla kadar sürebilir. Öğrencilerin İngilizce öğrenmeye 
başladıkları yaş gibi, EAL veya İngilizcenin bir öğrenci için en iyi tercih olup olmadığını gösteren 
pek çok unsur vardır. İngilizce öğrenmeye başlayan yaşça büyük öğrencilerin, ana dili İngilizce 
olan öğrencilerin akademik dil seviyesine ulaşması için daha uzun süreye ihtiyaçları olacaktır.  

Ek Dil Olarak İngilizce öğrenmek, öğrencilerin tüm öğrenim alanlarında başarmalarına yardımcı 
olan kuvvetli bir temel kazandırır. Çocuğunuzun öğretmeni, çocuğunuzun EAL'dan İngilizceye 
geçmeye hazır olduğuna karar verdiğinde bu konuyu sizinle görüşür. Çocuğunuzun İngilizce 
öğrenmeye devam edeceği en iyi yönteme birlikte karar verebilirsiniz. 

Kariyer seçenekleri 

Victoria Eğitim Sertifikası (VCE) 11. ve 12. Sınıflar için Çalışma Tasarımı da hem Ek Dil Olarak 
İngilizce hem de İngilizce sunmaktadır. VCE EAL programını tamamlayan öğrenciler, VCE İngilizce 
programını tamamlayan öğrencilerle Avustralya'da üniversiteye gitmek veya başka bir eğitim veya 
kariyer yolunu seçmekte aynı fırsatlara sahip olur. 

EAL öğrenci karneleri 

Her yılın haziran ve aralık aylarında, çocuğunuzun müfredattaki ilerlemesini gösteren bir karne 
alırsınız. EAL karnesi üç dil alanını değerlendirir: Konuşma ve Dinleme, Okuma ve İzleme ve 
Yazma. Bu karne, İngilizce karnesiyle şeklen aynıdır. Karne, çocuğunuzun hangi alanlarda iyi 
olduğu, hangi alanlarda daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğu gibi diğer bilgileri de içerebilir. 

 


