ПРО НАС:
Bilingualism
Matters
@Poznań це дослідницькоінформаційний центр, що займається питаннями багатомовності
та вивчення іноземних мов. Центр працює на базі факультету
англійської філології університету імені Адама Міцкевича у
Познані. Наш центр є одним із двадцяти міжнародних осередків
центру Bilingualism Matters, головний офіс якого знаходиться в
Единбурзькому університеті у Великобританії. Нашою метою є
підвищення свідомості батьків, вчителів та місцевих громад щодо
питань двомовності та багатомовної освіти.

ДВОМОВНІ
РОДИНИ

ЯК МИ МОЖЕМО ВАМ ДОПОМОГТИ?
• із задоволенням відповімо на ваші запитання щодо
виховання дитини в двомовному середовищі – особисто чи
електронною поштою;
• розкажемо про переваги багатомовного середовища, коли
зустрінемось з вами у школі,
де навчається ваша дитина,
або під час зустрічі з членами
вашої місцевої громади;
• на нашій веб-сторінці надамо
доступ до інформації та різних
матеріалів, пов’язаних із
багатомовністю;
• якщо буде потрібно, надамо
контактні дані інших
організацій, з якими ми
співрацюємо.

НАШІ КОНТАКТИ
http://bm.amu.edu.pl
bm@wa.amu.edu.pl
www.facebook.com/bmpoznan
www.instagram.com/bilingualismmatterspoznan
www.twitter.com/bmpoznan1
Bilingualism matters
Факультет англійської філології
Колегіум Мартинеум
вул. Святого Мартина 78
61-809 Познань

Як виховати
дітей у
багатомовному
середовищі?

ДОПОМОЖИ ДИТИНІ ДОСЯГНУТИ УСПІХУ!
Відповідно
до
даних
національного
перепису
населення Польщі за 2011 рік, кількість осіб, які у
своєму щоденному спілкуванні користуються окрім
польської ще й іншою іноземною мовою, зростає
щороку. А це означає, що все більша кількість
людей виховує своїх дітей у двомовному середовищі.
Кожна двомовна родина є унікальною зі своїми
особливими потребами, тому виникають питання щодо
пошуку найкращих умов для навчання та розвитку дитини.
Досить часто переживання батьків щодо виховання дитини
у багатомовному середовищі є невиправданими.
Знання декількох мов надають
дитині наступні переваги:
• допомагає розвинути
емпатію, краще розуміння
іншої культури та людей
• сприяє розвитку
міжкультурних компетенцій
• сприяє розвитку
пізнавальної діяльності та
концентрації уваги
• полегшує засвоєння інших
мов
Bilingualism Matters @Poznań надає консультації батькам
щодо найкращого використання можливостей виховання
дитини у багатомовному середовищі

Відвідайте нашу сторінку:
http://bm.amu.edu.pl
щоб отримати якомога більше інформації
на тему багатомовності та сучасних
наукових досліджень

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ:

Коли варто починати говорити
з дитиною двома мовами?
Що швидше, то краще! Наукові
дослідження показують, що діти
не плутають мови, незважаючи
на вік.

Як найкраще виховувати
двомовну дитину?

Не існує «ідеального» методу, який
би був корисним для кожної родини.
Найважливішим є те, щоб дитина чула
обидві мови збалансовано.

Ми не є носіями польської
мови. Чи варто говорити
польською вдома?
Навіть якщо дитина не чує польської
мови вдома, то вона швидко надолужить
знання, коли піде до садочку чи школи.
Можете раніше приготувати дитину
до мовного середовища, тим
самим полегшуючи її адаптацію та
соціалізацію.

Моя дворічна дитина ще не
розмовляє жодною мовою. Чи
щось з нею не так?
Двомовні діти часто починають розмовляти
трохи пізніше, ніж їх одномовні однолітки.
Більшість дітей швидко наздожене своїх
однолітків. Якщо згодом дитина й далі не
говоритиме, то слід звернутися до фахівця.

