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Co to jest wychowanie dwujzyczne w przedszkolu i w szkole?
Termin „wychowanie dwujzyczne” oznacza – w przeciwiestwie do tradycyjnych
metod wczesnego nauczania jzyka obcego – tak organizacj procesu dydaktycznego w
przedszkolu i w szkole, w której jzyk drugi jest obok jzyka ojczystego dzieci (lub
nawet zamiast niego) rodkiem przekazu informacji, wiedzy i rodkiem komunikacji.
Bilingwalne programy wzbogacajce opieraj si na koncepcji zastosowania jzyka
drugiego, z którym dzieci nie miały do czynienia ani w domu, ani w swoim dalszym
otoczeniu, jako jzyka instrukcji i komunikacji w przedszkolu, a potem w szkole. Bez
jakichkolwiek negatywnych skutków dla rozwoju swojego jzyka ojczystego dzieci w
wyniku uczestniczenia w takim programie powinny „wzbogaci si” o znajomo tego
nowego jzyka. Istnieje wiele rodzajów takich programów. Ich najbardziej „radykaln”
form jest early total immersion, w której dzieci w momencie rozpoczcia edukacji
przedszkolnej „zanurzane” s w 100% w jzyku drugim. Staje si on od tej chwili
jedynym jzykiem komunikacji w przedszkolu, jedynym jzykiem, w którym
wychowawcy formułuj swoje wypowiedzi kierowane do dzieci. Oczywicie dzieci,
które po raz pierwszy spotykaj si z tym jzykiem, uywaj pocztkowo w kontaktach
z wychowawcami swojego pierwszego jzyka (dlatego bardzo wane jest, aby
wychowawcy znali jzyk ojczysty dzieci przynajmniej w stopniu umoliwiajcym im
ich zrozumienie), stopniowo rozwijajc najpierw sprawnoci rozumienia wypowiedzi
drugiego jzyka, a nastpnie take sprawnoci mówienia. Okres, w którym dzieci
formułuj chtniej swoje wypowiedzi w pierwszym jzyku, moe trwa nawet do dwóch
lat. Alternatyw wczesnej całkowitej immersji jest immersja czciowa (early partial
immersion). W tym programie jzyk drugi jest uywany jako rodek komunikacji i
interakcji w przedszkolu w co najmniej 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych, a w
pozostałych sytuacjach – jzyk ojczysty dzieci.
Czy dwujzyczno w przedszkolu jest w ogóle moliwa?
Istnieje wiele rónych rodzajów dwujzycznoci. Np. w rodzinie dwujzycznej dziecko
moe rozwin swoje kompetencje w obydwu jzykach na takim samym poziomie –
mówimy wtedy o dwujzycznoci zrównowaonej. Jednak taka dwujzyczno
wystpuje w rzeczywistoci do rzadko. O wiele czciej mamy do czynienia z
dwujzycznoci funkcjonaln. W tym przypadku, w zalenoci m.in. od momentu,
rodzaju i intensywnoci kontaktu z obydwoma jzykami, poszczególne sprawnoci
jzykowe w jednym i drugim jzyku s rozwinite w rónym stopniu, tak i jeden z nich
staje si „jzykiem słabszym”, a drugi - „jzykiem dominujcym”. Niemniej jednak
kompetencja w obydwu jzykach jest tak wysoka, e pozwala na swobodne
funkcjonowanie w obydwu jzykach zarówno w yciu prywatnym, jak i zawodowym.
Przedszkole dwujzyczne moe z powodzeniem stworzy podstawy rozwoju
dwujzycznoci funkcjonalnej. Naley jednak pamita o tym, e moe si ona
rozwin pod warunkiem kontynuacji edukacji bilingwalnej w szkole.
Czy wychowanie dwujzyczne w przedszkolu jest kosztowne?

Nie tak bardzo, jak by si mogło wydawa na pierwszy rzut oka. W porównaniu z
przedszkolem jednojzycznym dodatkowy koszt moe stanowi zatrudnienie
dodatkowego wychowawcy – jeli grup dwujzyczn opiekuje si dwóch
wychowawców w myl zasady „jedna osoba – jeden jzyk”, kiedy to jedna osoba
zwraca si do dzieci i uywa w kontaktach z nimi tylko jzyka ojczystego, za druga –
tylko jzyka drugiego. Jeli grup dwujzyczn opiekuje si jedna osoba, legitymujca
si znakomit znajomoci obydwu jzyków, umoliwiajc stosowanie obydwu
jzyków (lub tylko jzyka drugiego) jako narzdzi komunikacji w przedszkolu, to koszt
ten jest ju znacznie mniejszy, cho zapewne osoba taka powinna otrzymywa wysze
wynagrodzenie ze wzgldu na swoje rozległe kompetencje. Dodatkowe koszty mog
powodowa take materiały dydaktyczne niezbdne w procesie nauki jzyka drugiego:
ksiki i czasopisma dla dzieci w jzyku drugim, filmy video i DVD, gry planszowe,
kasety audio, płyty CD itp.
Jak dziecko uczy si jzyka obcego?
Cały okres przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju jzyka ojczystego dzieci.
W tym przedziale wiekowym dzieci uzyskuj pełn kontrol nad prawidłow wymow
wszystkich dwików swojego pierwszego jzyka, jego składni i morfologi. Proces
ten uznaje si za zakoczony dopiero w wieku około 7 lat. W procesie tym dzieci
wykorzystuj swoje naturalne, wrodzone „zdolnoci uczenia si jzyka”, uczestniczc w
komunikacji jzykowej z osobami dorosłymi i rówienikami.
Te same „zdolnoci” dzieci mog wykorzysta, uczc si drugiego jzyka. Aby proces
ten został uruchomiony, dziecko musi by „zanurzone” w drugim jzyku – słysze
naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane w tym jzyku, mie okazj do
naladowania wypowiedzi dorosłych i aktywnie uczestniczy w interakcji jzykowej.
Jeli dziecko bdzie otrzymywa ze swojego otoczenia wystarczajco duo bodców w
postaci interesujcych, sensownych komunikacyjnie i zrozumiałych na podstawie
kontekstu sytuacyjnego i komunikacyjnego wypowiedzi jzykowych, to – podobnie jak
w rodzinie dwujzycznej – bdzie miało szans rozwin swoj dwujzyczno.
Na czym polega nauka jzyka obcego w przedszkolu?
Okrelenie „nauka jzyka obcego/drugiego” w przedszkolu w programach wychowania
dwujzycznego jest mylce. Tak naprawd nie chodzi tu bowiem o „nauk jzyka” w
sensie poznawania i przyswajania pewnego zasobu słownictwa i struktur jzykowych.
Chodzi tu raczej o to, e jzyk drugi staje si obok jzyka ojczystego dzieci narzdziem
ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego.
Dzieci poznaj dziki drugiemu jzykowi swoje otoczenie i wiat, gromadz
dowiadczenia i wiedz o sobie i swoim rodowisku. Dzieje si to w konfrontacji z
naturalnymi wypowiedziami drugiego jzyka, interesujcymi treciami i poprzez
integracj działa jzykowych z czynnociami, które dzieci obserwuj i w których
aktywnie uczestnicz. Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijaj swoje kompetencje
jzykowe:
 naladujc wypowiedzi dorosłych,
 uczc si wielu rzeczy na pami,
 samodzielnie rekonstruujc system jzyka drugiego na podstawie rozumienia
naturalnych, sensownych komunikacyjnie wypowiedzi jzykowych.
AUCZANIE
JZYKA OBCEGO W PRZEDSZKOLU JEST RACZEJ NAUCZANIEM TRECI POPRZEZ
N
JZYK OBCY, A NIE NAUCZANIEM SŁOWNICTWA I GRAMATYKI.

Czy dzieci, aby nauczy si drugiego jzyka, musz by szczególnie uzdolnione?
Wrcz przeciwnie. Okres ycia dziecka do ukoczenia około 6 lat jest okresem
szczególnie korzystnym dla nauki jzyków. Programy wychowania dwujzycznego s
dlatego tak obiecujce, e wykorzystuj wczesne lata ycia i daj dzieciom moliwo
wykorzystania naturalnych, wrodzonych zdolnoci przyswajania mowy. Takie zdolnoci
posiadaj wszystkie dzieci, które w tym okresie ucz si przecie intensywnie swojego
pierwszego jzyka. Nauka drugiego jzyka, jak pokazuj to liczne badania naukowe,
dodatkowo wpływa pozytywnie na rozwój jzyka ojczystego dzieci i rozwój ich
inteligencji. Jzyk drugi jako jzyk komunikacji i instrukcji w przedszkolu wpływa
stymulujco na dziecice zdolnoci rozwizywania problemów i kreatywnego mylenia,
nawet jeeli jest słabszym jzykiem dziecka.
Jak funkcjonuj grupy dwujzyczne?
Grupy dwujzyczne funkcjonuj w przedszkolu tak samo, jak grupy jednojzyczne.
Jedyna istotna rónica polega na tym, e w grupie dwujzycznej cz zaj
przedszkolnych odbywa si w jzyku drugim. Jzyk drugi powinien by narzdziem
komunikacji co najmniej 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych w przedszkolu –
nie tylko zaj dydaktycznych, ale take sytuacji „codziennych”, takich jak mycie rk,
sprztanie zabawek, wspólne wyjcie na spacer. W idealnym przypadku grup
dwujzyczn opiekuje si dwóch wychowawców – wedle zasady „jedna osoba – jeden
jzyk” jeden z wychowawców uywa w kontaktach z dziemi tylko jzyka polskiego,
za drugi – tylko jzyka drugiego (dzieci oczywicie mog si zwraca take do tego
wychowawcy w swoim jzyku ojczystym – musi wic on rozumie wypowiedzi
formułowane w tym jzyku – por. Jakie kompetencje powinni posiada wychowawcy w
programach wychowania dwujzycznego?). W przypadku, gdy grup dwujzyczn
opiekuje si tylko jedna osoba, to musi ona sama zdecydowa, kiedy uywa jzyka
polskiego, a kiedy jzyka drugiego. Uycie jzyka drugiego moe by zwizane z por
dnia (np. przed południem), z okrelon dziedzin (np. zajcia plastyczne) lub okrelon
czynnoci (np. zabawy ruchowe). Najwaniejsze jest przy tym, aby zmiana jzyków
była dokonywana zawsze konsekwentnie, tak aby dzieci mogły powiza dany typ
sytuacji komunikacyjnych z danym jzykiem.
Jakie metody nauczania jzyka obcego s odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym?
Ze wzgldu na to, i w okresie przedszkolnym dzieci wci intensywnie ucz si
swojego pierwszego jzyka oraz intensywnie rozwijaj swoje zdolnoci poznawcze,
proces nauczania jzyka drugiego nie moe opiera si ani na znajomoci jzyka
pierwszego, ani na pewnych sprawnociach intelektualnych, takich jak umiejtno
logicznego mylenia, koncentracja, czy pami. Nauka drugiego jzyka nie moe
opiera si take na zdolnociach analizy zjawisk jzykowych i wiadomoci istnienia
reguł gramatycznych, bo pojawiaj si one dopiero w wieku około 10 lat.
Proces nauczania jzyka drugiego w przedszkolu musi by skonstruowany tak, aby
dalece naladował warunki naturalnego rozwoju jzykowego w rodzinie lub rodowisku
bilingwalnym. Dlatego odpowiednimi metodami nauczania s m.in.:
 nauka poprzez naladowanie i czste powtarzanie (np. dzieci bardzo lubi
słucha wielokrotnie tych samych historyjek, bajek, opowiada),











intensywne zastosowanie pomocy audiowizualnych (ilustrujcych i
wspomagajcych rozumienie wypowiedzi jzykowych),
rónorodno i bogactwo wypowiedzi jzykowych i form aktywnoci,
wykorzystanie rónego rodzaju czynnoci: manualnych, motorycznych i in.
(taniec, pantomima, scenki teatralne, zabawy ruchowe, rysowanie, wyklejanie
itp.),
uczenie si wszystkimi zmysłami, poprzez zabaw i własne działanie i
dowiadczenie (np. projekty),
uczenie si poprzez rozwizywanie problemów poznawczych (zagadki, rebusy
itp.),
intensywne szkolenie wymowy i intonacji poprzez zastosowanie rymu, rytmu,
taktu i melodii (piosenki, wyliczanki, wierszyki itp.),
nauka poprzez konfrontacj z naturalnymi i sensownymi wypowiedziami
jzykowymi, nie upraszczanymi pod wzgldem jzykowym, lecz
odpowiednimi do wieku dzieci pod wzgldem tematów i treci,
nauka w powizaniu z sytuacj, w odniesieniu do rodowiska dzieci i znanych
im zjawisk (np. pogoda, pory roku, roliny, zwierzta itd.),
rezygnacja z korekty błdów w postaci „wytykania” form błdnych, lecz tylko
na zasadzie powtarzania form prawidłowych (podobnie jak to ma miejsce w
procesie nauki pierwszego jzyka w rodzinie).

Czym róni si wychowanie dwujzyczne od tradycyjnych metod wczesnego nauczania
jzyka obcego?
Najwaniejsza rónica polega na tym, e w tradycyjnych metodach nauczania jzyka
obcego jzyk ten jest przedmiotem, obiektem nauki, natomiast w procesie wychowania
dwujzycznego – jest narzdziem komunikacji i interakcji w przedszkolu. W
tradycyjnych metodach nauczania jzyka obcego chodzi o to, aby znale jak
najbardziej efektywny sposób, w jaki dziecko moe przyswoi pewien zasób słów i
zwrotów jzykowych. W procesie wychowania dwujzycznego dziecko oczywicie
take rozwija swoje kompetencje jzykowe, ale rozwój słownictwa i struktur
jzykowych jest niejako „jedynie” produktem ubocznym rozwoju intelektualnego
dziecka, rozwoju jego wiedzy o wiecie, o sobie i swoim otoczeniu, nie za celem nauki
samym w sobie. Badania naukowe prowadzone na całym wiecie potwierdzaj fakt, e
taki włanie sposób jest najskuteczniejsz metod nauki drugiego jzyka i jego efekty na
dłusz met znacznie przewyszaj osignicia uzyskiwane przez uczcych si w
tradycyjnych programach nauczania jzyka obcego.
Czy naucza dzieci gramatyki?
Nie. Formalne nauczanie gramatyki dzieci w wieku przedszkolnym nie ma sensu. Dzieci
uzyskuj wiadomo istnienia reguł gramatycznych w jzyku dopiero około 10 roku
ycia. Wczeniej ucz si jzyka naladujc wypowiedzi dorosłych i samodzielnie
„rozgryzajc” kod jzykowy na podstawie naturalnych wypowiedzi, które słysz w
swoim otoczeniu. Aby było to moliwe, wypowiedzi w drugim jzyku musz by
bardzo zrónicowane, bogate, a przed wszystkim autentyczne komunikacyjnie i
zrozumiałe dla dzieci na podstawie kontekstu sytuacyjnego, w którym wystpuj. Nie
powinny by natomiast nadmiernie upraszczane pod wzgldem jzykowym, a jedynie
dostosowane do dziecicych dowiadcze, wiedzy i moliwoci poznawczych. Wbrew

pozorom dzieci mog si wicej nauczy, słuchajc dłuszych i trudniejszych, ale
fascynujcych historii, ni powtarzajc wci te same proste konstrukcje zdaniowe.
Ile kontaktu z jzykiem obcym potrzeba, aby dziecko stało si dwujzyczne?
Oczywicie jak najwicej. Gdy kontakt z obydwoma jzykami jest jak najbardziej
zrównowaony, dzieci maj szans rozwin swoj dwujzyczno, podobnie jak to si
dzieje w rodzinie lub rodowisku dwujzycznym. W programach dwujzycznego
wychowania przedszkolnego mamy do czynienia w wikszoci przypadków z dziemi
pochodzcymi z jednojzycznych, polskich, rodzin, dla których przedszkole stanowi
jedyny kontakt (oczywicie oprócz mediów) z jzykiem drugim. W takiej sytuacji
najwiksze szanse rozwoju kompetencji bilingwalnej daje program całkowitego
zanurzenia w jzyku drugim (early total immersion), kiedy to jest on uywany w
przedszkolu w 100% sytuacji komunikacyjnych. W programie early partial immersion,
gdy jzyk drugi uywany jest w co najmniej 50% sytuacji komunikacyjnych w
przedszkolu, dzieci rozwijaj lepiej sprawnoci rozumienia wypowiedzi jzyka drugiego
ni sprawnoci ich tworzenia (mówienia). Naley przy tym pamita, i moliwie jak
najbardziej intensywny i wszechstronny kontakt z jzykiem drugim prowadzi do lepszej
jego znajomoci. Wane jest to, aby dzieci otrzymywały moliwie duo bodców
jzykowych z rónych ródeł, a oferta jzykowa była rónorodna, bogata i interesujca
dla dzieci z punktu widzenia ich potrzeb i moliwoci poznawczych.
Czy dzieci dwujzyczne s opónione w rozwoju mowy?
Badania naukowe nad rozwojem jzykowym dzieci jedno- i dwujzycznych daj na to
pytanie odpowied przeczc. Rozwój jzykowy bilingwalnego dziecka przebiega
zasadniczo równolegle w obu jzykach, nawet wtedy, gdy drugi jzyk nie jest uywany
w kontaktach z dzieckiem od samego pocztku. W sprzyjajcych warunkach, tzn. gdy
kontakt dziecka z obydwoma jzykami jest wystarczajcy, dziecko osiga w wieku
około 4-5 lat porównywaln kompetencj w obydwu jzykach. Czsto bywa tak, e
dziecko pod wpływem rónych czynników (przede wszystkim rodzaju i intensywnoci
kontaktów z kadym z jzyków, a take czynników emocjonalnych – stosunku dziecka
do poszczególnych osób posługujcych si w kontaktach z nim danym jzykiem,
potrzeby komunikacji itd.) dziecko „wybiera” zwykle jeden z jzyków jako swój jzyk
dominujcy, za drugi – jako jzyk słabszy. Jednak w warunkach sprzyjajcych
rozwojowi obydwu jzyków kade dziecko, niezalenie od swoich indywidualnych
predyspozycji, czy tzw. „zdolnoci jzykowych” moe rozwin pełn kompetencj
bilingwaln. Wczesny kontakt dziecka z wicej ni jednym jzykiem nie przynosi wic
adnych negatywnych skutków dla jego rozwoju jzykowego.
Czy dzieci dwujzyczne mieszaj oba jzyki?
Tak, w pierwszych dwóch latach wychowania dwujzycznego czsto dochodzi do
mieszania przez dziecko obu jzyków. Zjawisko to nosi nazw code-mixing. Dzieje si
tak dlatego, e dziecko do póno zyskuje wiadomo istnienia dwóch rónych
systemów jzykowych. Jednake w póniejszym okresie dziecko na ogół nie ma
problemów z wyborem danego jzyka w zalenoci od osoby partnera komunikacyjnego
i sytuacji komunikacyjnej.

Czy i w jaki sposób dwujzyczno wspiera rozwój inteligencji i zdolnoci poznawczych
dzieci?
Tak, dwujzyczno ma pozytywny wpływ na zdolnoci poznawcze i inteligencj
człowieka, cho nie w sensie wyszego ilorazu inteligencji. Osoby dwujzyczne maj
„przewag” przede wszystkim w zakresie kreatywnego mylenia i „elastycznoci
poznawczej” – rozwizywania problemów. Cechuje je take wiksza wraliwo na
wszelkie zjawiska jzykowe, potrafi te lepiej analizowa swoj wiedz i jzyk oraz
kontrolowa procesy przetwarzania informacji jzykowej.
Czy istniej dowody na to, e dwujzyczno wspiera rozwój inteligencji i zdolnoci
poznawczych dzieci? Tak, stanowi je liczne badania naukowe prowadzone na całym
wiecie.
Kiedy i jak uywa jzyka obcego w przedszkolu?
W przedszkolu dwujzycznym obowizuj te same zasady, co w przedszkolu
jednojzycznym. Działa ono na podstawie tych samych przepisów prawnych, realizuje
te same cele wychowawcze i jest zorganizowane w ten sam sposób. Jzyk drugi jest
wic uywany w taki sam sposób – jako jzyk komunikacji i interakcji w przedszkolu i
jako narzdzie przekazywania wiedzy – i w takich samych (ale nie w tych samych)
sytuacjach, w jakich uywany jest jzyk pierwszy. Aby przedszkole mona było nazwa
bilingwalnym, jzyk drugi musi by uywany w co najmniej 50% wszystkich sytuacji
„codziennych” (takich jak: powitanie w przedszkolu, poegnanie, mycie rk przed
posiłkami, sprztanie zabawek, wspólne zabawy, spacery itd.) i dydaktycznych (zajcia
plastyczne, muzyczne, ruchowe itp.). Wychowanie dwujzyczne nie wymaga
stosowania specjalnych metod, technik, czy form pracy z grup, niemniej jednak
sytuacja uczenia si musi by ukształtowana w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwi
dziecku przyswojenie nowego jzyka:
 wypowiedzi jzyka drugiego musz by zawsze cile powizane z sytuacj
komunikacyjn, tak aby znaczenie wyrae jzykowych było dla dzieci jasne
na podstawie kontekstu, w którym zostały uyte,
 wypowiedzi jzykowe powinny by zawsze wspomagane w sposób niejzykowy (dziki pomocom wizualnym: przedmiotom z najbliszego otoczenia
dziecka, zabawkom, obrazkom itp.),
 uycie jzyka drugiego powinna cechowa dua liczba powtórze, a
towarzyszy im powinna bogata mimika i gestykulacja,
 wypowiedzi jzykowe, tematy i treci musz by dostosowane do potrzeb i
moliwoci poznawczych dzieci,
 nie naley powtarza tych samych treci w jzyku pierwszym i drugim.
Naley take pamita o tym, e w przedszkolu dwujzycznym obowizuje zasada
pierwszestwa treci nad celami jzykowymi – ogólny rozwój intelektualny,
emocjonalny i społeczny dziecka jest waniejszy ni osignicie przez nie danego
poziomu kompetencji jzykowej. Naley pamita take o tym, e rola wychowawców
w procesie nauki jzyka drugiego nie ogranicza si do prezentacji „idealnego” wzorca
do naladowania, lecz stanowi zaproszenie dla dzieci do podejmowania interakcji
komunikacyjnej.

W jakich sytuacjach uywa jzyka obcego w przedszkolu?
Jzyk drugi moe by uywany w przedszkolu we wszystkich sytuacjach
komunikacyjnych, podobnie jak pierwszy jzyk dziecka.
Mog to by sytuacje „codzienne”, powtarzajce si w przedszkolu kadego dnia,
którym towarzysz rutynowe wyraenia jzykowe: powitanie dzieci w przedszkolu,
poegnanie, spoywanie posiłków, sprztanie zabawek, wspólne wyjcia na spacery,
objanianie zasad obowizujcych w przedszkolu, zakazów, nakazów itp.
Mog to by take sytuacje dydaktyczne, podczas których dzieci zdobywaj nowe
umiejtnoci nie-jzykowe i wiedz o sobie i o swoim otoczeniu, np.:
 zajcia tematyczne, powicone omawianiu zagadnie przyrodniczych:
pogoda, pory roku, roliny, zwierzta; społecznych: rodzina, codzienne prace
domowe, spdzanie czasu wolnego, hobby, pierwsze zasady ruchu drogowego,
tradycje i zwyczaje witeczne; matematycznych: poznawanie kształtów
prostych figur geometrycznych, podstawowych poj matematycznych
(wielko, czas, ciar), liczby od 0-10 itd.
 zajcia plastyczne,
 zajcia sportowe: gry i zabawy ruchowe, zabawy taneczne, rytmika itd.
 zajcia muzyczne
 zajcia jzykowe: rozpoznawanie liter, pierwsze próby czytania i pierwsze
próby pisarskie, gromadzenie słownictwa na dany temat w zabawie, łczenie
aktywnoci kreatywnej dziecka z jego aktywnoci jzykow (np. „narysuj co,
a potem o tym opowiedz...”).
Zastosowanie jzyka drugiego jako jzyka instrukcji i przekazywania wiedzy w
sytuacjach codziennych i dydaktycznych w przedszkolu oznacza to, e zawsze (oprócz
zaj jzykowych) treci posiadaj pierwszestwo nad celami jzykowymi –
pierwszorzdne znaczenie ma zdobywanie przez dzieci umiejtnoci nie-jzykowych
(poznawczych, ruchowych, manualnych itd.), za rozwój sprawnoci jzykowych jest
niejako „produktem ubocznym” tego procesu.
Czy dzieci rozumiej, kiedy wychowawca zwraca si do nich w jzyku obcym?
Tak, o ile rozumiej sytuacj komunikacyjn, w której pojawia si dana wypowied.
Jeli uycie jzyka i interakcja jzykowa maj konkretny i zrozumiały dla dziecka
kontekst sytuacyjny i s powizane z konkretnymi działaniami, to dzieci na ogół nie
maj adnych problemów z zaakceptowaniem obecnoci nowego jzyka i bardzo szybko
„rozpracowuj” znaczenie wyrae jzykowych. Dzieje si tak dlatego, e takie warunki
nauki jzyka drugiego odpowiadaj w duej mierze warunkom przyswajania jzyka
ojczystego i dzieci mog stosowa w nim (oczywicie niewiadomie) te same strategie,
które stosowały uczc si swojego pierwszego jzyka i które nale do ich wrodzonego
„wyposaenia” jzykowego.
Jakie kompetencje powinni posiada wychowawcy w programach wychowania
dwujzycznego?
Sukces programu wychowania dwujzycznego niewtpliwie opiera si przede
wszystkim na kwalifikacjach wychowawców biorcych udział w projekcie.
Wychowawcy powinni posiada nastpujce kompetencje:
 kompetencje pedagogiczne – wykształcenie pedagogiczne uprawniajce ich do
pracy z dziemi;

 kompetencje jzykowe – bardzo dobr znajomo jzyka drugiego, aby
swobodnie móc si nim posługiwa jako jzykiem komunikacji w przedszkolu
oraz
 dobr znajomo jzyka ojczystego dzieci, aby rozumie wypowiedzi dzieci
formułowane przez nie w tym jzyku, a skierowane do wychowawców;
 kompetencje dydaktyczne – wiedz o procesach przyswajania jzyka drugiego
w przedszkolu.
Czy dzieci kopiuj błdy jzykowe wychowawców?
Nie. To prawda, e dzieci w wieku przedszkolnym ucz si bardzo duo przez
naladowanie, dlatego mog do pewnego stopnia imitowa pewne cechy wymowy
wychowawców i typowe dla nich wyraenia. Jednake proces rozwoju jzykowego
polega przede wszystkim na tym, e dzieci w konfrontacji z naturalnymi
wypowiedziami i sytuacjami komunikacyjnymi samodzielnie „rozpracowuj” system
jzykowy. W procesie tym tworz własne hipotezy na temat drugiego jzyka, które
weryfikuj we wszystkich dostpnych im ródłach jzyka. A przecie wychowawca nie
jest jedynym takim ródłem. Dlatego bardzo wane jest zapewnienie dzieciom jak
najbardziej rónorodnego i bogatego kontaktu z jzykiem drugim, np. poprzez media:
ksiki i inne wydawnictwa, płyty, kasety, czy filmy, a take dziki kontaktom z innymi
osobami ni wychowawcy, które posługuj si w kontaktach z dziemi jzykiem
drugim.
Jak duo jzyka obcego dziecko moe opanowa w przedszkolu?
Odpowied na to pytanie jest niezwykle trudna i złoona. Naley pamita, e
wychowanie dwujzyczne w przedszkolu moe by traktowane tylko jako wczesny
pocztek procesu nauki jzyka drugiego. Aby dzieci mogły osign wysoki poziom
kompetencji w drugim jzyku – poziom dwujzycznoci funkcjonalnej – edukacja
dwujzyczna musi by kontynuowana take w szkole.
W przedszkolu dwujzycznym nie ma miejsca formalna nauka drugiego jzyka. Jzyk
drugi nie jest przedmiotem nauczania, lecz rodkiem komunikacji i ogólnego rozwoju
poznawczego dzieci. Dlatego w przedszkolu dwujzycznym nie stosuje si kontroli
osigni w postaci tradycyjnych testów gramatycznych i leksykalnych, a wyniki dzieci
nie s porównywane z wynikami innych dzieci. Ma to miejsce dopiero w szkole. Z tego
wzgldu kontrola osigni w drugim jzyku w przedszkolu stanowi do duy problem.
Właciwie jedyn moliwoci oceny osigni dzieci jest długofalowa obserwacja i
opis ich aktywnoci jzykowej. Poniewa nauka jzyka drugiego w przedszkolu
dwujzycznym to przede wszystkim rozwój sprawnoci rozumienia i wyraania treci w
jzyku drugim, obserwacja ta moe dotyczy:
 akceptacji przez dzieci obecnoci jzyka drugiego w przedszkolu,
 fizycznych oznak rozumienia wypowiedzi w jzyku drugim przez dzieci (np.
prawidłowe wykonywanie polece),
 reakcji niewerbalnych, reakcji w jzyku ojczystym, a take reakcji w jzyku
drugim, wiadczcych o rozumieniu wypowiedzi w jzyku drugim przez dzieci,
 gotowoci i umiejtnoci uczestniczenia we wspólnych zabawach,
czynnociach, które odbywaj si w jzyku drugim,
 poprawnoci wyuczonych i czsto powtarzanych wypowiedzi w jzyku
drugim, takich jak wierszyków, piosenek, wyliczanek itp.,
 spontanicznoci formułowania wypowiedzi w jzyku drugim przez dzieci,



adekwatnoci wypowiedzi dzieci w jzyku drugim do sytuacji komunikacyjnej
w przedszkolu.
 gotowoci i umiejtnoci rozwizywania problemów przy pomocy jzyka
drugiego.
Naley przy tym pamita, i tempo rozwoju jzykowego dzieci w wieku
przedszkolnym jest bardzo indywidualne i nie naley wyciga zbyt daleko posunitych
wniosków na podstawie wyników osignitych przez dziecko w trakcie jednorazowego
badania.

