Więcej niż jeden język
podstawowe informacje

dla nauczycieli
uczących dzieci

dwu i wielojęzyczne

Definicja
Często uważa się, że dwujęzyczną możemy nazwać
tylko taką osobę, która zna dwa języki na takim
samym, bardzo wysokim poziomie i obu nauczyła
się we wczesnym dzieciństwie. Jednak obecnie
naukowcy nie posługują się tak rygorystyczną definicją.
Za dwujęzyczną uznaje się każdą osobę, która
ma na co dzień kontakt z dwoma językami
i posługuje się nimi nawet w sposób daleki
od doskonałości.
Tak więc dwujęzyczne jest nie tylko dziecko wychowujące się w rodzinie, w której rodzice pochodzą
z różnych krajów, ale także dziecko pochodzenia
polskiego, które przyjechało do Polski po pewnym czasie mieszkania za granicą, czy też dziecko
cudzoziemskie, które dopiero uczy się polskiego.
Na co zwrócić szczególną
uwagę pracując z dzieckiem
dwujęzycznym?
•

Dzieci dwujęzyczne mogą mieszać oba języki,
w jednym z nich mogą mówić mniej płynniej
i popełniać więcej błędów. To nie szkodzi! Bardzo dużo zależy od tego, ile kontaktu dziecko
ma z osobami mówiącymi w jednym i drugim
języku. Natomiast, jeśli zauważymy, że rozwój
językowy dziecka przebiega nietypowo w obu
językach - dziecko nie rozumie poleceń czy
pisząc popełnia błędy zarówno w jednym, jak
i drugim i błędy te są uporczywe - warto skorzystać z pomocy poradni psychologicznopedagogicznej i specjalistów znających problematykę dwujęzyczności.

•

Dzieci dwujęzyczne mają często za sobą
doświadczenie migracji, które może być źródłem stresu. Gdy zauważamy niepokojące
objawy (np. powtarzające się epizody nieobecności w szkole, częste zgłaszanie bólu brzucha/
głowy) warto porozmawiać o tym z rodzicami
i zwrócić się z prośbą o pomoc do psychologa.

•

Dwujęzyczność wiąże się z odmiennością,
która może powodować, że dziecko będzie
odrzucone przez rówieśników i/lub dyskryminowane przez nauczycieli. Gdy dziecko dużo
czasu spędza samo i nie ma kolegów/koleżanek, warto porozmawiać zarówno z nim, jak
i jego rodzicami. Można też spróbować rozwiązać problem z pomocą pedagoga szkolnego lub prowadząc warsztaty np. podczas
godziny wychowawczej. Pomocnych materiałów można szukać m.in. na stronie Ośrodka
Rozwoju Edukacji (ORE).

Jak wspierać dwujęzycznych
uczniów?
•

Postaraj się dostosować materiały i wymagania do poziomu językowego dziecka. W tym
zadaniu może pomóc ci poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

•

Upewnij się, że dziecko dobrze rozumie
wszystkie polecenia (zadania, prace domowe,
sprawdziany) i w razie potrzeby wytłumacz je
ponownie, używając prostszych słów i zdań.

•

Dbaj o kontakt z rodzicami: są najlepszym źródłem informacji na temat dziecka.
Nie namawiaj ich do porzucenia drugiego
języka i mówienia wyłącznie po polsku! Gdy
nie możemy uzyskać kontaktu z rodzicami
z powodu bariery językowej, warto poszukać
tłumacza, który pomógłby nam porozumieć
się z rodzicami. Tłumaczem jednak w żadnym
wypadku nie powinno być dziecko ani jego
rodzeństwo.

•

Nawet jeśli pierwszy język dziecka wydaje
się mało potrzebny w kontekście szkolnym,
jest ważny pod względem psychologicznym.
Pozwala dziecku podtrzymać więź z rodziną
i kulturą, z której pochodzi.

•

Okazuj akceptację i szacunek dla obu języków
(i kultur) dziecka i dbaj, by podobną postawę
mieli jego rówieśnicy w klasie.

•

Dzieci cudzoziemskie mają prawo do asystenta
kulturowego i dodatkowych zajęć z języka
polskiego (do dodatkowych lekcji języka polskiego i lekcji wyrównawczych uprawnione
są również dzieci powracające z zagranicy do
Polski). Sprawdź czy w Twojej szkole istnieje
możliwość zatrudnienia takiej osoby.

•

Pamiętaj, że nie wszystkie problemy dziecka
dwujęzycznego muszą wynikać z jego dwujęzyczności, jeśli widzisz, że dziecko zmaga się
z problemem i chcesz je wesprzeć, zastanów
się jakie inne czynniki mogą wchodzić w grę.

Kim jesteśmy?
Bilingualism Matters to międzynarodowa organizacja, której celem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej dwujęzyczności osobom, które najbardziej
jej potrzebują: rodzicom, nauczycielom, psychologom i pedagogom pracującym z dziećmi dwui wielojęzycznymi.
Krakowski oddział Bilingualism Matters działa przy
Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Co robimy?
•

Prowadzimy wykłady i warsztaty dla
rodziców i praktyków (w języku polskim
i angielskim).

•

Przygotowujemy osoby studiujące na UJ
do pracy z osobami dwujęzycznymi i wielokulturowymi w oparciu o aktualną wiedzę
naukową.

•

Popularyzujemy wyniki badań naukowych
poprzez stronę internetową
http://dwujezycznosc.info/

Gdzie szukać informacji?
http://dwujezycznosc.info/
https://www.bilingualism-matters.org/
Spis przydatnej literatury a także linki do użytecznych zasobów internetowych są dostępne
na naszej stronie: http://langusta.edu.pl/bm/

Skontaktuj się z nami!
Dyrektor: dr hab. Zofia Wodniecka, prof. UJ
Email: bm-langusta@uj.edu.pl
Strona: http://langusta.edu.pl/bm/

Polub nas na Facebooku:
@BilingualismMattersKrakow
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