KIM JESTEŚMY?
Bilingualism Matters @Poznań to centrum badawczo‑
informacyjne na temat wielojęzyczności i uczenia się języków
działające przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Jesteśmy jednym z ponad dwudziestu
międzynarodowych oddziałów Centrum Bilingualism Matters, któ‑
rego główna siedziba znajduje się na Uniwersytecie Edynburskim
w Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest, między innymi, budowa‑
nie świadomości rodziców, nauczycieli i sektora publicznego na
temat wielojęzyczności i edukacji wielojęzycznej.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WAM POMÓC?
• Chętnie odpowiemy na Wasze pytania i wątpliwości
związane z wychowywaniem dwujęzycznych dzieci –
mailowo lub osobiście.
• Zaprezentujemy korzyści płynące z wielojęzyczności
podczas spotkania w szkole
Waszych dzieci lub wśród
członków Waszej społeczności
lokalnej.
• Zapewnimy dostęp do
informacji i różnych materiałów
związanych z wielojęzycznością
poprzez naszą stronę
internetową.
• Jeśli macie potrzebę wsparcia
w innych obszarach, skierujemy
Was do instytucji i organizacji,
z którymi współpracujemy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
http://bm.amu.edu.pl
bm@wa.amu.edu.pl
www.facebook.com/bmpoznan
www.instagram.com/bilingualismmatterspoznan
www.twitter.com/bmpoznan1
Bilingualism Matters
Wydział Anglistyki UAM
Collegium Martineum
ul. Święty Marcin 78
61-809 Poznań

Jak
wychowywać
dzieci
w środowisku
wielojęzycznym?

POMÓŻ DZIECKU ODNIEŚĆ SUKCES!
Coraz większa liczba mieszkańców Polski używa w kontak‑
tach domowych języka innego niż polski (według Narodo‑
wego Spisu Powszechnego z 2011 roku to prawie milion
osób). Oznacza to, że coraz więcej rodzin wychowuje
swoje dzieci w środowisku wielojęzycznym.
Każda dwujęzyczna rodzina jest inna i przez to wyjątko‑
wa, lecz wszystkie łączy troska o jak najlepsze warunki do
rozwoju ich dzieci. Okazuje się, że wiele obaw rodziców
związanych z rozwojem językowym dzieci bywa całkowi‑
cie nieuzasadnionych. Umiejętność porozumiewania się
w kilku językach:
• rozwija empatię i buduje
większą wrażliwość na inne
kultury oraz innych ludzi;
• wspiera rozwój kompetencji
międzykulturowych;
• wspiera rozwój poznawczy
i umiejętność koncentracji;
• ułatwia uczenie się kolejnych
języków.
Bilingualism Matters @Poznań
doradza rodzicom jak najlepiej
wykorzystać tę wyjątkową szan‑
sę, jaką jest wzrastanie w wielojęzycznym środowisku.

Odwiedź stronę
http://bm.amu.edu.pl
aby uzyskać więcej informacji na temat
dwujęzyczności, prowadzonych przez nas
badań oraz działań
w społeczności lokalnej.

ODPOWIADAMY NA CZĘSTE PYTANIA

Kiedy należy zacząć mówić
do dziecka w obu językach?
Im wcześniej tym lepiej! Badania
pokazują, że dzieci nie mieszają
języków, bez względu na to jak
wcześnie zaczną.

Jak najlepiej wychowywać
dwujęzyczne dziecko?
Nie ma jednej „właściwej” metody,
która w równym stopniu sprawdzi się
w każdej rodzinie. Najważniejsze, aby
Twoje dziecko miało kontakt z dwoma
językami w porównywalnym stopniu
i słyszało je w naturalnych okoliczno‑
ściach.
Nie jesteśmy rodzimymi
użytkownikami języka polskiego.
Czy powinniśmy mówić po polsku
w domu?
Nawet jeśli w domu nie mówi się po
polsku, Twoje dziecko szybko nauczy się
tego języka, kiedy zacznie chodzić do
przedszkola lub szkoły. Możesz wcześniej
przygotować dziecko umożliwiając mu
zabawę z dziećmi mówiącymi po polsku
oraz biorąc udział w zajęciach adapta‑
cyjnych przygotowujących do edukacji
przedszkolnej.

Mój dwulatek nie zaczął jeszcze
mówić – ani w jednym, ani
w drugim języku. Czy coś jest
nie tak?
Dwujęzyczne dzieci często zaczynają
mówić nieco później niż ich
jednojęzyczni rówieśnicy. Znakomita
większość szybko dogoni rówieśników.
Jeśli opóźnienie mowy utrzymuje się,
skontaktuj się ze specjalistą.

