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Wstęp
Zbiór Najlepszych Praktyk (NP) ma na celu zaoferowanie naukowej, pedagogicznej
oraz językowej podstawy do kształtowania nauczania języka angielskiego jako drugiego
języka w sytuacji „połowicznego zanurzenia się w język”1. Najlepsze Praktyki są również
używane do promowania uczenia się języka większości przez dzieci imigrantów.
Główną ideą stojącą za współczesnymi NP jest fakt, że uczenie się drugiego języka
musi być czynnością zabawną i zarazem angażującą. Dlatego też, nauczanie powinno być
oparte na żywych i oddziałujących na kilka zmysłów zadaniach dla dzieci. Muszą być one
starannie zorganizowane i zaplanowane. Co więcej, badania naukowe dotyczące nauki
języków obcych (McLaughlin, 2013; Saville-Troike and Barto, 2016;

Guasti, 2017),

psychologii języka (Traxler and Gensbacher, 2011; Grosjean and Li, 2012), nauki o mózgu
(Petitto and Dumbar, 2004; Pickering and Howard-Jones, 2007; Sousa, 2011; ImmordingYang, 2011),

a w szczególności dwujęzyczności (García & Wei, 2014), oraz

psychologii rozwoju człowieka (Pramling Samuelsson & AsplundCarlsson, 2008), wzmocniły
nasze rozumienie jak działa proces uczenia się oraz utworzyły dostępne techniki, które można
wykorzystać w placówkach edukacyjnych. W tym dokumencie streszczamy w 11 punktach
metody interwencyjne, które przenikają 35, jak do tej pory zidentyfikowanych,
innowacyjnych Najlepszych Praktyk. Każda metoda zostanie omówiona w jakim stopniu
wspiera i wzmacnia naukę drugiego języka.
Metodologie Najlepszych Praktyk skupiają się na różnych aspektach nauczania języka.
Można wyodrębnić trzy główne obszary: (1) metody nauczania, (2) narzędzia do tworzenia
kontaktów, (3) ocena poziomu językowego. Celem niektórych Najlepszych Praktyk jest
promowanie nauki języków obcych jako instrumentów komunikacji. Dlatego też,
metodologia, która inspiruje Najlepsze Praktyki skupia się na zintegrowanym kształceniu
przedmiotowo-językowym opartym na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny
nauczanych przedmiotów oraz elementów języka obcego. Inne Najlepsze Praktyki skupiają
się na strukturalnych aspektach języka i dążą do propagowania uznawania różnych sposobów
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Metoda używana w dwujęzycznym nauczaniu języków obcych, w której celem jest uzyskanie efektu
porównywalnego ze znalezieniem się ucznia w środowisku naturalnym dla danego języka poprzez używanie jedynie
języka docelowego podczas zajęć.
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wyrażania konceptów. Kolejne Najlepsze Praktyki promują metajęzykową świadomość
języka i proponują ocenę językową w celu wykrycia potencjalnych problemów językowych.
Mimo, że to język jest centrum Najlepszych Praktyk, społeczne i poznawcze umiejętności
wzbudzają szczególne obawy, dlatego też dużą uwagę poświęca się integrowaniu tych
aspektów w obrębie następnych Najlepszych Praktyk.
Dla każdej z metod przedstawiliśmy cel, kilka przykładów jak je wprowadzić w życie
oraz korzyści z nich płynące. Najlepsze Praktyki umożliwią nauczycielom zapoznanie się
z różnymi poglądami i doświadczeniami dotyczącymi uczenia i nauczania drugiego języka.
Zbiór jest przydatny zarówno na poziomie partnera projektu jak i nauczyciela, ponieważ
rozwija znajomość metodologii oraz metod, które można zaimplementować w nauczaniu
języków obcych.
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1) Metody nauczania drugiego języka / języka większości w edukacji
wczesnoszkolnej
NP1: Wybór tematów podczas organizacji zajęć
Wybór

tematów

jest

pomocny

do

zorganizowania

interakcji

językowych.

Zagwarantuje to użycie słownictwa, które dotyczy danego tematu. Poza leksyką zostaną
również zdefiniowane rodzaje zdań, które są celem interakcji językowej. Te zdania będą
używane przy realizacji różnych tematów, aby ćwiczyć ich użycie. Tematy muszą być
interesujące dla dzieci i stanowić część ich życia codziennego. Ich dobór wymaga współpracy
pomiędzy nauczycielami przedszkolnymi i nauczycielami języka angielskiego, aby osiągać
wspólne cele podczas praktykowania tematów w obydwu językach. Dlatego też, zajęcia,
których celem jest rozwijanie tematów są rozpoczynane przez nauczycieli języka
angielskiego, a kontynuowane przez nauczycieli przedszkolnych.
Tematami odpowiednimi dla dzieci są: rodzina, zwierzęta gospodarskie, jedzenie,
części ciała, pojazdy (pociąg, samochód, samolot), liczby, czy podstawowe zagadnienia
matematyczne. Pomocnym może być zaprezentowanie ich na różne sposoby, oraz w różnych
kontekstach (jeśli to możliwe),

a także poprzez gry i zabawy. Na przykład, jeżeli

zaplanowano wycieczkę na farmę, zwierzęta gospodarskie mogą stanowić temat zajęć na
wcześniejszych zajęciach. Można zorganizować różne gry i zastosować ciekawe narzędzia,
aby zrealizować ten sam temat. Biorąc za przykład temat rodziny można użyć przedmioty, np.
zabawki, obrazki, podać przykłady gdzie rodziny mieszkają (domy), kto należy do rodziny
(mamusia, tatuś, brat, siostra, dzidziuś), co rodziny robią (jedzą, bawią się, sprzątają dom).
Bardzo ważne jest pokazywanie danych przedmiotów podczas wymawiania ich nazw, a także
proszenie dzieci o powtarzanie pojedynczo lub razem w celu ćwiczenia słówek. Wybrany
temat powinien być powtarzany przez kilka dni, a od czasu do czasu należy do niego wrócić,
kiedy rozpoczynamy kolejny temat.
Innym przykładem dla tematu „części ciała” jest wskazywanie wybranych części ciała
poprzez instrukcje, takie jak „dotknij głowę”, „dotknij głowę tatusia”, „dotknij głowę
mamusi”. Kolejną propozycją jest rozdanie dzieciom obrazków i poproszenie ich o
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pokolorowanie odpowiednich części, lub zrobienie wyklejanki czy narysowanie danego
przedmiotu (np. samochodu).
Wybrane tematy rozwiną poznawcze i społeczne rozumowanie u dzieci. Istotną rolę
pełni zorganizowanie zajęć grupowych i zachęcanie dzieci do współpracy między sobą. Ta
metoda Najlepszych Praktyk zapewni, że (1) dzieci zaangażują się w ciekawe zajęcia, oraz (2)
nauczą się słówek używanych w ich codziennym życiu.

NP2: Użycie pomocy dydaktycznych podczas organizacji zajęć
Następną metodologią Najlepszych Praktyk jest użycie zróżnicowanych pomocy
dydaktycznych, kukiełek, rekwizytów, zabawek, piosenek, rymowanek, technologii, aby
kształtować interakcje językowe. Pomoce te muszą stanowić część codziennego życia dziecka
i wykreują bogato zbudowany wkład intelektualny. Użycie kukiełki może pomóc
w pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy opiekunami/wychowawcami, a dziećmi. Na
przykład, kukiełka może zostać wykorzystana przez nauczyciela do powiedzenia
niepoważnych czy zabawnych słów lub zdań, które dziecko może poprawić, jak również, do
zadawania pytań dziecku, czy wprowadzania nowego słownictwa. Zabawki używane podczas
zajęć można oddać dziecku do dalszej zabawy. Może być to bardzo istotne dla małych dzieci
(2-3 lata). Użycie pomocy technologicznych takich jak płyty CD (dla piosenek), tablety,
aplikacje (Sandvik, Smørdal i Østerud, 2012), obrazki, animacje, tablice interaktywne, oraz
bajki oferują wsparcie nauczycielom, którzy stają się pewniejsi siebie i lubiani wśród dzieci.
Ta

Najlepsza

Praktyka

pozwala

wychowawcom

(1)

wykorzystać

pomoce

technologiczne, (2) stymulować wielozmysłowe umiejętności, a także (3) oferuje interesujący
zajęcia.

NP3: Użycie muzyki podczas nauki języka
Użycie piosenek zawierających wyrazy odnoszące się do danego tematu jest bardzo
ważne. Badania pokazują, że wzmacnia to naukę języka (Brandt, Gebrian oraz Slevc, 2012;
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Francois and Schön, 2011), w szczególności fonologiczny jego aspekt. Piosenki aktywują
mimowolne ustne powtarzanie i ułatwiają zapamiętywanie nowych słówek, ponieważ ich
wymowa jest zgodna z rytmem muzyki. Dzięki rymom, rytmowi, oraz melodii dziecko
w łatwiejszy sposób uczy się nowego słownictwa, idiomatycznych zdań oraz struktur
gramatycznych. Piosenka może być wykorzystana w związku z innymi zadaniami tj.
wykonanie danej czynności przez dziecko, np. zachęcają dzieci do śpiewania.
Piosenki mogą być używane w różnych językach, aby uświadomić dzieci o wielojęzyczności
i doceniać wszystkie języki (zobacz NP9), a co za tym idzie, promować rozumienie
społeczne. Na przykład, nauczyciele będą pracować z grupami dzieci, w których na początku
słuchają piosenki, a następnie nauczyciele wraz z daną grupą wspólnie zaczną tłumaczyć tekst
piosenki na inny język. Piosenka dla dzieci powinna być tak dobrana, aby zawierała wesoły
tekst z grą słów i neologizmami. Takie zadania są przykładem kształtującego się modelu
transjęzyczności i stanowią front współczesnych badań nad wielojęzycznością i nad tym, jak
uczenie się w wielu językach i wieloma językami może być zorganizowane i kształtowane w
edukacji przedszkolnej (dla początkowych badań zobacz: Jidai, Kultti&Pramling, w druku;
Kultti & Pramling, 2016, 2017).
Kolejny przykład na użycie piosenek stanowi dostrzeganie podobieństw i różnic
pomiędzy różnymi pod względem językowym wersji znanych piosenek. Dzieci będą słuchać
znanej im piosenki, na przykład z bajki „Kraina lodu”. W oryginalnej wersji w języku
angielskim jej tytuł to „Let it go”, (pojawia się w refrenie piosenki), w języku fińskim
„Taaksejää” (po angielsku „Let behind”), natomiast po Szwedzku „Taaksejää” („Punch
yourself free”. Rozmawiając z dziećmi o tych różnicach po przesłuchaniu kilku wersji
językowych tej jednej piosenki uświadomimy im, że ta sama piosenka różni się w zależności
od języka. Takie popularne piosenki przyciągają uwagę dzieci i są dla nich ciekawym
wyzwaniem. Ważnym przekazem jest to, że cechą tłumaczenia jest przeobrażanie, stąd też,
tłumacząc tekst z jednego języka na drugi mogą pojawić się różnice w znaczeniu. Metafory
również mogą się różnić, ale czy określają to samo, czy nie, jest to kwestią interpretacji.
Odwodzenie dzieci od prostego tłumaczenia (tj. jeden wyraz w danym języku ma swój
ekwiwalent w innym) jest istotną metanauką.
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Omówiona metoda Najlepszych Praktyk pozwala wychowawcom na (1) zaoferowanie
zadań oddziałujących na wiele zmysłów dzieci, (2) promowanie spójności grupy (wspólne
śpiewanie), oraz (3) doskonalenie fonologicznych umiejętności dzieci.

NP4: Czytanie na głos
Czytanie książek na głos pozwala dzieciom doświadczać różnych stylów języka,
promować czytanie książek, opowiadać historyjki. Muszą być ilustrowane, a podczas czytania
ważne jest udramatyzowanie, bądź ubarwienie opowiadania. To samo opowiadanie może być
czytane w języku angielskim oraz w języku większości. Dla dzieci imigrantów pomocą będzie
przeczytanie danego opowiadania w ich ojczystym języku, jeśli to możliwe (zobacz NP8).
Ta Najlepsza Praktyka umacnia (1) zdolność słuchania innych podczas czytania na
głos oraz (2) pokazywania szacunku mówcom.

NP5:

Poprawiaj słownictwo oraz konstrukcje zdania w zorganizowany

sposób
Podczas zadań mogą zostać używane pojedyncze słówka, ale w strukturze
gramatycznej, np. ‘daddy’ ale nie ‘child’, a raczej ‘a child’. Lepiej jest jednak używać ich
w krótkich zdaniach, np. “This is daddy”, “Daddy is eating”, ale nie “Child is eating”, a raczej
“The child is eating”. Ważne jest używanie krótszych zdań, które stopniowo mogą stawać się
bardziej złożone, z większą liczbą czasowników. Dowiedziono, że dzieci uczą się nowych
czasowników w zdaniach (Fisher, Gertner, Scott and Yuan, 2010; Jin and Fisher, 2014).
Należy zwracać uwagę, aby uczyć dzieci różnych struktur gramatycznych, m.in. że ten sam
czasownik pojawia się w różnych rodzajach zdań, np. “Mary has seen John”, “Mary has seen
that John is sick”, “Mary has seen John run”. Metoda ta sprawdza się u dzieci już od 2 roku
życia. (Naigles, 1996).
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Jeśli chodzi o konstrukcje zdania, możemy korzystać z metod używanych w celach
naukowych do praktyk edukacyjnych. Zaproponujemy dwie z nich. Pierwszą jest wywołana
metoda produkcji, która polega na wcześniejszym zaznajomieniu dzieci z rodzajami zdań,
a następnie dzieci będą produkować własne zdania. Ta metoda jest pomocna podczas
ćwiczenia różnych rodzajów zdań. W zależności od zdania należy utworzyć praktyczny układ,
aby dzieci były w stanie stworzyć właściwe zdanie. Na przykład, jeżeli chcemy, aby dziecko
utworzyło prawidłowe pytanie, pokażmy dziecku obrazek z dwiema postaciami, w którym
jedna z nich się ukrywa. Widoczna postać popycha ukrywającą się. Mówimy: ‘The bear is
pushing someone’. Zapytajmy, Who is getting pushed vs. the bear is pushing? (Kto jest
popychany vs Kogo popycha niedźwiedź?
Kolejna metoda jest oparta na psycholingwistycznym zjawisku syntaktycznego
primingu (Pickering & Branigan, 1998). Składnia jest częścią języka, która odpowiada za
szyk zdania. Struktura składniowa porządkuje kolejność słów tworząc poprawne
gramatycznie zdanie. Na przykład, zdanie w stronie biernej ma specyficzną strukturę
składniową “The boy has been washed by the mother”.
Priming syntaktyczny odnosi się do naturalnej tendencji powtarzania tych samych
struktur syntaktycznych nad kolejnymi wypowiedziami. Jeżeli usłyszymy zdanie ”Give Stella
a book” (struktura podwójnego dopełnienia celownikowego), będziemy w większym stopniu
w stanie utworzyć podobne zdanie z innymi rzeczownikami, np. Give Paul the cake, a niżeli
“Give the cake to Paul” (struktura przyimkowego dopełnienia celownikowego). Ta
metodologia z powodzeniem może zostać wykorzystana do nauki zdań w stronie czynnej lub
biernej, struktur celownikowych, rzeczowników, zaimków itp., oraz była często stosowana
w rehabilitacji osób dotkniętych afazją (z ograniczeniem lub utratą zdolności mówienia lub
rozumienia mowy), jak również dzieci z upośledzeniem mowy. Zgodnie z naszą wiedzą, ta
metoda nigdy nie została zaproponowana jako działalność edukacyjna w szkołach. W celu jej
wdrożenia stosowanym byłoby zastosowanie jej nie tylko dla dzieci uczących się
angielskiego, ale również wielojęzycznych, aby udoskonalić ich umiejętności syntaktyczne
w poszczególnych strukturach języka większości. Oczywiście wybór struktur syntaktycznych
zależy od języka docelowego, gdyż języki różnią się, na przykład, zarówno struktura
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podwójnego dopełnienia celownikowego jak i przyimkowego dopełnienia celownikowego
występuje w języku angielskim, jednak tylko ostatnia jest akceptowalna w łacinie.
Obecna Najlepsza Praktyka zakłada, że rozwój językowy jest oparty, między innymi,
na ukrytej nauce zasad składni (Chang i in., 2001). Bardziej złożone zasady, ale również
rzadziej występujące, zostaną przyswojone przez dzieci w późniejszym czasie. Co więcej,
obecne praktyki opierają się na założeniu, że uczenie się języka zależy w dużym stopniu od
jakości wkładu pracy poświęconej dzieciom. Zatem, bogatszy wkład, nie tylko pod względem
słownictwa, ale również składni, pomoże dzieciom zdobyć odpowiednie umiejętności
językowe, narracyjne i składniowe. Po usłyszeniu od nauczyciela danej struktury składniowej,
dzieci będą zachęcone do produkcji krótkich zdań w języku angielskim, lub języku
większości. Aby to osiągnąć, dzieci muszą rozumieć co nauczyciel do nich mówi i stale
komunikować się z nimi ćwicząc kolejne zdania.
W celu wdrożenia tej Praktyki można wykorzystać karty. Nauczyciel posiada zestaw
obrazków lub kart, zawierających pokolorowane ilustracje (np. mamę myjącą dziecko,
niedźwiedzia goniącego mysz, krowę kopiącą kota). Nauczyciel pokazuje dzieciom pierwszą
ilustrację równocześnie opisując co się dzieje na obrazku. Następnie, prosi dzieci o opis
kolejnej. Wybór poszczególnych struktur syntaktycznych będzie zależał od założonych celów.
To zadanie pozwoli dzieciom zdobyć głębszą wiedzę nt. różnych struktur
składniowych w języku angielskim (lub w języku większości danego kraju). Finalnie, dzieci
staną się bardziej świadome struktur złożonych.
Omawiana Najlepsza Praktyka udoskonali umiejętności składniowe, zwracając uwagę,
że (1) język oferuje wiele różnych opcji przekazu wiadomości, oraz (2) niektóre trudniejsze
i rzadziej stosowane opcje mogą być komunikacyjnie efektywne pod pewnymi warunkami.

NP6: Zorganizuj rytuał bądź czynność w języku angielskim
Poza odpowiednim tematem, istotne jest również zaplanowanie używania języka
angielskiego w codziennych czynnościach, takich jak nakrywanie do stołu, bądź rano, kiedy
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jedna osoba mówi jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. Wracając do nakrywania stołu, nauczyciel
wyjaśnia cel tej czynności, pokazuje dzieciom wózek z naczyniami i potrzebnymi
przedmiotami w ilości adekwatnej do liczby dzieci (obrus, podkładki pod talerze, talerze,
szklanki, pusty pojemnik na brudne sztućce, wazon na kwiaty na środku stołu). Nauczyciel
nazywa wszystkie przedmioty i kolejno odkłada je z pomocą dzieci na swoje miejsce na stole.
Następnie, nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy i pyta czy chciałyby spróbować, pomagając
im i nazywając rzeczy i czynności w języku angielskim raz jeszcze. Wcześniej ta sama grupa
wykonywała to ćwiczenie z nauczycielem w języku ojczystym w celu opracowania tych
czynności.
Powyższa metoda uczy dzieci (1) języka codziennych rytuałów i czynności.

NP7: Tworzenie opowiadań
Proponujemy zachęcać dzieci do tworzenia historyjek przy użyciu aplikacji (Sandvik,
Smørdal and Østerud, 2012). Nauczyciel uczestniczy oraz pomaga wykonywać dane
ćwiczenie poprzez dawanie sugestii i zadawanie pytań (np. aby ukształtować narrację), odnosi
świat fantasy do świata, w którym żyje dziecko i jego doświadczeń (np. „Wyobraź sobie, że
wtedy spotkałeś ogromną wiewiórkę.” Dlatego też, zajęcia, podczas których używane są
technologie i aplikacje przekształcają się w różne rozmowy. Aplikacja pozwala na narracje
wydarzeń przyczyniając się do zaangażowania dzieci w zadania o wyższym poziomie,
kształtując umiejętność opowiadania, wyobrażania oraz rozumowania.
Kolejna Najlepsza Praktyka rozwija (1) zdolności narracyjne, pozwala na tworzenie
historii oraz opowiadanie nowych ich wersji (3) wzmacnianie tymczasowego i swobodnego
rozumowania u dzieci.
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2) Kontakty między opiekunami (rodzice i nauczyciele) oraz społeczne
aspekty języka
NP8: Zaangażowanie rodziców
Niektóre z materiałów używanych podczas zajęć można przynieść do domu w celu
powtórki słownictwa i zadań z rodzicami. Ta Najlepsza Praktyka wymaga zaangażowania
rodziców, którzy muszą być świadomi konkretnych celów uczenia się i być w stanie pomóc
dzieciom w domu (np. jeśli językiem docelowym jest angielski, rodzice powinni go znać).
Jest to bardzo ważne szczególnie dla rodzin imigrantów, którzy mogą wykorzystać materiał,
aby polepszyć uczenie się przez dziecko języka ojczystego w domu. Obecne badania
dowodzą, że doskonalenie języka ojczystego nie zakłóca, ani nie utrudnia nauki języka
obcego (Butzkamm, 2003), Z kolei ma to korzystny wpływ na poziomie akademickim (Cook,
2001).
Aby zaangażować rodziców i korzystać z niektórych materiałów używanych w szkole
jedna sekcja na stronie internetowej Edugate zostanie poświęcona rodzicom i odpowiedne
materiały będą na niej dostępne.
Ta Najlepsza Praktyka (1) uświadomi rodziców o zadaniach językowych ich dzieci
w szkole, a także (2) zwróci rodzicom uwagę na język (szczególnie z rodzin imigranckich).

NP9: Nadaj wartość wszystkim językom ojczystym
Biorąc pod uwagę, że doskonalenie języka ojczystego u dzieci pochodzących z rodzin
imigrantów jest istotne, gdyż ma korzystny wpływa na naukę języka obcego, należy upewnić
się, że dziecko korzysta z najlepszych warunków, aby osiągnąć ten cel. Ważnym aspektem
jest zwracanie uwagi, że wszystkie języki są pozytywne (Tang, 2002). Dziecko, które czuje,
że jego język nie jest wartościowy, nie będzie zmotywowane do dalszej nauki. Co więcej,
z poznawczego punktu widzenia, uczenie się jakiegokolwiek języka jest równie korzystne,
tzn. nie ma języków, które są bardziej pozytywne lub cenione. Bioróżnorodność jest
bogactwem dla ludzkości, tym samym różnorodność języków.
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Mając powyższe na uwadze, metodą ceniącą języki używane przez dzieci i rodziców
w placówkach oświatowych jest zaangażowanie ich w różnych okresach roku szkolnego
w wielojęzykową grę Bingo. Wychowawca lub rodzic (lub obydwoje) proponują niewielkiej
(4-5 osób) grupie dzieci grę w Bingo. Każdy rodzic poprowadzi grę w ich ojczystym języku
używając obrazków, przedmiotów itp. Nazwy przedmiotów są napisane pod obrazkami
w każdym języku używanym w klasie. Wcześniej rodzice poinformowali nauczycieli
o wymowie danych słów, aby nauczyciel również był w stanie poprowadzić grę. Żeby ułatwić
proces uczenia się, można nagrać płytę CD z informacjami dotyczącymi kultury danego kraju.
Kolejnym sposobem, aby osiągnąć cel wartościowania języków jest czytanie przez
rodziców prostych opowiadań w każdym języku ojczystym używanym przez dzieci w klasie.
Opowiadanie może być to samo, które było używane w poprzednich zadaniach, a także może
być wcześniej przeczytane w języku większości w klasie w sposób zrozumiały dla wszystkich
dzieci. Podczas czytania opowiadania w języku ojczystym, nauczyciele mogą ubarwiać
historie. Książki mogą być ilustrowane, aby pomóc dzieciom w zrozumieniu opowiadania.
Wszystkie dzieci będą proszone o powtórzenie niektórych wyrazów. Zauważmy, że celem
tego zadania nie jest uczenie się dzieci wszystkich języków mówionych w klasie przez
niektóre dzieci, a raczej docenienie różnych języków, że ich rówieśnicy posługują się innym
językiem oraz, że wszystkie języki ojczyste są równie cenione i ważne. Poprzez takie zadania
dzieci dostrzegają różne kultury, np. jeżeli książka jest na temat jedzenia, dzieci dostrzegą, że
w różnych kulturach jest inne jedzenie, lub zależnie od kultury możemy znaleźć różne
zwierzęta.
Ta metodologia Najlepszych Praktyk promuje (1) pozytywne postawy wobec języków,
(2) uznanie różnic międzykulturowych i (3) tolerancję do innych.

NP10: Interakcje pomiędzy rówieśnikami
Istotnym jest promowanie przez nauczycieli współpracy między rówieśnikami poprzez
takie zadania, w których uczniowie będą musieli posługiwać się językiem angielskim z
innymi. Jeden przykład został podany w NP6, z nakrywaniem do stołu. Innym rozwiązaniem
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jest użycie gier i zabaw, które zachęcają dzieci do wspólnej pracy. Strona internetowa
projektu Edugate może załączyć sekcję do dzielenia się pomysłami, oraz materiałami.
Wzbudzi to poczucie grupowej współpracy oraz pomnoży możliwości kontaktu z innymi
uczestnikami projektu.
Wspomniana metodologia Najlepszych Praktyk promuje (1) rozwijanie umiejętności
społecznych, oraz (2) zdolności do współpracy.
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3) Ocena poziomu językowego
NP11: Dostrzeganie zaburzeń językowych

Zaproponowana Najlepsza Praktyka zawiera kontrolę dzieci z potencjalnymi
zaburzeniami mowy używając naukowo popartego, a zarazem zabawnego i nieklinicznego
podejścia. Jest adresowana do dzieci od lat 4 ze względu na ich ogromną różnorodność
osiągnięć językowych i we wcześniejszym wieku trudno jest postawić diagnozę upośledzenia
języka (Tomblin, 1996), pomimo możliwości zidentyfikowania czynnika ryzyka.
Racjonalne uzasadnienia dla omawianej Najlepszej Praktyki można znaleźć
w literaturze. Zgodnie z poglądem, że rozwój językowy i uczenie się ściśle się splatają
(Leonard, 1997),

obecne praktyki są oparte na założeniu, że wczesne zidentyfikowanie

problemów językowych jest istotne dla odpowiedniego zaplanowania zajęć edukacyjnych,
aby wesprzeć wszystkie dzieci, ale w szczególności te z opóźnieniami. Ściślej mówiąc,
opóźnienie w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju językowego i komunikacyjnego może
ryzykować późniejszymi trudnościami językowymi (Whitehurst & Fischel, 1994) oraz jest
zapowiedzią trudności z czytaniem i pisaniem (Catts et al., 1999). Dlatego też, ocenianie
poziomu językowego dzieci może pomóc wychowawcom podjąć działania ad-hoc zarówno w
obrębie poszczególnych umiejętności dziecka, jak również względem całej klasy lub grupy,
aby pomóc dzieciom nadrobić opóźnienia, zanim umiejętność czytania i pisania jest
wprowadzana.

W klasach wielojęzycznych tego typu ocenianie może dostarczyć

dodatkowych informacji, gdyż osiągnięcia językowe dzieci z rodzin imigranckich mogą
pozostać skrywane w związku z problemem imigracji (problemy społeczne i emocjonalne).
Rzeczywiście, zgodnie

z wynikami badań dotyczących różnych języków,

wczesne produkowanie słów przez dzieci jest narażone na fonologie charakterystyczne dla
języka (Levelt, Schiller, & Levelt, 2000; Roark & Demuth, 2000). Zatem, ważne jest
sprawdzanie poziomu języka obcego dzieci posługujących się językiem mniejszości. W tym
przypadku interesującym zadaniem dla szkoły byłaby weryfikacja takiego opóźnienia w
języku obcym u dziecka. Jeśli takie wystąpi, obowiązkiem lekarza będzie sprawdzenie w
jakim stopniu opóźnienie występuje w związku z upośledzeniem językowym, a ubogą
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stymulacją językową. Dzisiejsze usługi w przedszkolach i żłobkach unikają kontroli
językowej i poznawczej w związku z brakiem jasnych reguł postępowania uzgodnionych z
lekarzami, naukowcami i wychowawcami.
Bazując na tych spostrzeżeniach obecna metodologia proponuje zabawne zadania
w celu oceny podstawowych umiejętności językowych dzieci w klasach jedno i
dwujęzycznych przy użyciu różnych narzędzi stworzonych przez lekarzy i naukowców.
Dziecko będzie indywidualnie przebadane podczas serii bardzo krótkich, ale naukowo
zainspirowanych gier. Badaną umiejętnością językową będzie fonologia, jako, że ta
kompetencja jest często ograniczona u dzieci z trudnościami językowymi, a zarazem
najbardziej powszechna (Bishop i in., 2006), którą można pokonać konkretnymi zabiegami
(Munro i in., 2008). Weźmy przykład z języka włoskiego. Zadanie polega na ujawnianiu
dzieciom serii słów lub dźwięków wyselekcjonowanych zgodnie z cechami fonologicznymi
oraz częstotliwością występowania na podstawie Włoskiego Leksykonu dla Dzieci
(Marcolini i in., 1993). Nauczyciel prezentuje różne typy zadań za pomocą komputera lub
tabletu. Zadania są następujące:
1. Dyskryminacja słów na podstawie zmiany pojedynczego fonemu
2.

Identyfikacja obrazków i dopasowywanie ich z korespondującym wyrazem

3. Powtarzanie wielosylabowych nieczytelnych słów (serii liter nierozpoznanych jako
słowo), ( GAPS; Vernice i in., 2012)
4. Powtarzanie zdania (14 zdań), (GAPS; Vernice i in., 2012)

Całościowa ewaluacja dostarczy nauczycielowi ogólnego zarysu umiejętności
fonologicznych dziecka w odniesieniu do normatywnych danych u włoskich dzieci.
Omówiona Najlepsza Praktyka pozwoli na (1) wczesną identyfikację dziecka z opóźnieniem
rozwoju językowego, (2) zainspiruje do interwencji w klasie do ćwiczeń różnych obszarów
językowych (słownictwo, fonologia).
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WNIOSKI
Zgodnie z założeniami Projektu, Zbiór Najlepszych Praktyk ma na celu doskonalenie
jakości edukacji i opieki wczesnoszkolnej i umacnianie profilu nauczycielstwa, promowanie
nauczania języków obcych w perspektywie kształcenia ustawicznego.
Zbiór Najlepszych Praktyk przyczyni się zarówno do ulepszenia umiejętności
nauczycieli i wychowawców, a także jakości całego systemu edukacji wczesnoszkolnej
poprzez rozpowszechnianie pedagogicznych i językowych dobrych praktyk skupiających się
na profilu zawodowym.
Zamiarem Projektu Edugate jest wsparcie nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej
dostarczających wysokiej jakości nauczanie poprzez wspieranie rozwoju i przystosowanie do
nowej metodyki nauczania, jak również radzenie sobie ze zróżnicowanymi grupami uczniów,
takich jak dzieci w niekorzystnej sytuacji, oraz przyjmowanie wspólnych i innowacyjnych
praktyk.
Co więcej, praktyki i metody zawarte w Projekcie Edugate są skierowane ku
kształceniu integracyjnemu. Dotyczy to nauczania języka większościowego dzieci w
niekorzystnej sytuacji umożliwiając im językowe i społeczne włączenie do grupy. Dzieci z
rodzin migrantów będą uczyć się lokalnego języka. Nie mniej jednak, nawet w sytuacji osób
niedotkniętych problemem migracji, niezwykle ważne jest uczenie się języka angielskiego lub
innego języka wehikularnego, który może okazać się cenny w ich dorosłym życiu w
przekraczaniu językowych i kulturowych barier. W obydwu przypadkach uczenie się
drugiego języka przez dzieci jest wartościowym narzędziem żyjąc w wielojęzykowym i
kulturowym otwartym społeczeństwie.
Nauczyciele z wszystkich krajów partnerskich używają bardzo przydatnych i w dużej
mierze podobnych metod nauczania języka obcego. Zaangażowani nauczyciele są świadomi
konieczności naśladowania przez dzieci słów, słuchania dźwięków, dotykania przedmiotów,
śpiewania, słuchania opowiadań i ubarwiania ich, a ponad wszystko zabawy.
Oczywistym jest, że kraje partnerskie mają wspólne stanowisko w odniesieniu do
przedstawionych metod. Nie mniej jednak, zawsze możliwe jest odnalezienie czegoś
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całkowicie nowego i wartościowego w przedstawionym Zbiorze,

a także przydatnego

w codziennej pracy nauczyciela.
Zbiór Najlepszych Praktyk może służyć jako wspólny program, który został
opracowany zaczynając od dzieci w żłobkach, do 6 latków. Program ten pozwoli wytyczyć
porządek i rozwój nauki języka dla bardzo młodych uczniów. Co więcej, ułatwi to
nauczycielom drogę do robienia postępów przez dzieci i posługiwania się drugim językiem.
Jako, że ten program wymaga od nauczycieli przedszkolnych dobrej znajomości
języka obcego i dodatkowej pracy, zwracamy uwagę na konieczność ścisłej współpracy
pomiędzy opiekunami w celu implementacji programu Najlepszych Praktyk zarówno w dwu
i wielojęzycznej klasie.
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