
Wood Dale District 7 
Filozofia Programu 

Dwujęzycznego 

Celem programu dwujęzycznego 
jest dostarczanie uczniom 
doświadczeń wielokulturowych 
oraz przygotowanie ich do życia 
w globalnej społeczności. 
Poprzez oferowanie programu 
dwujęzycznego dajemy uczniom 
dar posługiwania się dwoma 
językami, umiejętność czytania i 
pisania w dwóch językach oraz 
poznania dwóch kultur 

Program Nauczania 
Dwujęzycznego  

Hiszpańsko-
Angielskiego 2017

Wood Dale District 7 rozpocznie program 
nauczania dwujęzycznego hiszpańsko-
angielskiego dla chętnych w szkole 
podstawowej Oakbrook Elementary School 
u uczniów rozpoczynających naukę 
przedszkolną jesienią 2017-2018 r. Każde 
dziecko z okręgu District 7, które ukończy 
5 lat przed 1 września 2017 r. będzie 
mogło uczestniczyć w tym nowym 
programie. Jeśli Państwa dziecko 
kwalifikuje się do wzięcia udziału w tym 
programie, proszę skontaktować się z nami 
w celu uzyskania dalszych informacji na 
temat zapisów.
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Czym jest nauczanie dwujęzyczne? 

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu umiejętności 
czytania i pisania, a także danego obszaru tematycznego w 
dwóch językach. Uczniowie uczestniczący w programie 
nauczania dwujęzycznego stają się dwujęzyczni, zdobywają 
umiejętność czytania i pisania w dwóch językach i poznają 
dwie kultury. Wśród uczniów uczestniczących w zajęciach 
około 50% stanowić będą osoby, których ojczystym językiem 
jest język angielski (lub uczniowie, którzy najczęściej 
posługują się angielskim) a 50% uczniowie, których 
ojczystym językiem jest hiszpański. Umiejętności językowe 
nauczane będę w zarówno po hiszpańsku, jak i po 
angielsku.  

Jakiego języka będzie się uczyło moje dziecko? 

Uczniowie w programie nauczania dwujęzycznego w okręgu 
District 7 będą uczyli się hiszpańskiego i angielskiego. 

Jakie korzyści płyną z programu nauczania 
dwujęzycznego?  

Osoby uczestniczące w programie nauczania dwujęzycznego 
mają szansę nauczyć się biegle posługiwać drugim 
językiem. Uczą się doceniać różnorodność i rozwijają 
relacje międzykulturowe. Ponadto nabywają umiejętności 
myślenia wyższego rzędu i udoskonalają zdolności 
rozwiązywania problemów. Uczniowie staną się 
dwujęzyczni, zdobędą umiejętność czytania i pisania w 
dwóch językach i poznają dwie kultury. 

Jakie cele stawia się uczniom biorącym udział w 
programie nauczania dwujęzycznego? 

Nasi uczniowie:  

staną się dwujęzyczni, zdobędą umiejętność czytania i 
pisania w dwóch językach oraz znajomość dwóch kultur. 

Pbędą realizowali program nauczania na poziomie 
swojej klasy po hiszpańsku i angielsku.  

będą swobodnie i skutecznie posługiwali się dwoma 
językami w sytuacjach społecznych i akademickich, 
odpowiednio do swojego wieku. 

będą potrafili docenić różnorodność kulturową i będą 
wykazywali się kompetencjami międzykulturowymi w 
wielu sytuacjach społecznych. 

będą realizowali wymagający program nauczania, 
zgodny ze standardami stanowymi. 

przez całe swoje życie będą kultywowali miłość do 
nauki języków i szacunek dla różnorodności kulturowej  

Jaki program będzie realizowany na zajęciach nauczania 
dwujęzycznego?  

Uczniowie biorący udział w programie nauczania 
dwujęzycznego będą realizowali taki sam program nauczania 
jak pozostali uczniowie w okręgu District 7. Jedyną różnicą 
będzie język, w jakim nauczany będzie dany obszar 
tematyczny oraz fakt, że umiejętności czytania i pisania 
będą nauczane zarówno po hiszpańsku i angielsku. 

Czy moje dziecko będzie robiło postępy w wolniejszym 
tempie niż uczniowie nieuczestniczący z programie 
nauczania dwujęzycznego? 

Nie, zajęcia nauczania dwujęzycznego oparte są na programie 
bazującym na takich samych standardach, jakie realizują 
uczniowie w całym Okręgu. Dzięki stosowaniu strategii 
opartych na projektach badawczych oraz metod 
interaktywnych uczniowie uczą się zagadnień 
merytorycznych, a jednocześnie rozwijają oba języki. Ich 
doświadczenia związane z nauką zostaną wzbogacone dzięki 
jednoczesnej nauce dwóch języków.  

Dlaczego powinienem wziąć pod uwagę zapisanie mego 
dziecka do programu dwujęzycznego? 

Badania	nad	mózgiem wykazały, że osoby mówiące w dwóch 
językach mają możliwość rozwijania większej elastyczności 
poznawczej. Ponadto dziecko będzie rozwijało umiejętności 
społeczne, które pozwolą mu funkcjonować w 
wielokulturowym świecie. W dzisiejszej globalnej gospodarce 
umiejętność porozumiewania się w innym języku stała się 
bardzo znacząca na rynku pracy. Badania krajowe wykazały, 
że dzieci w programach dwujęzycznych, grupowo odnoszą 
takie same lub lepsze wyniki na testach z matematyki, 
czytania i pisania, jak ich rówieśnicy. Początkowo podczas 
nauki drugiego języka uczeń dwujęzyczny może osiągać 
słabsze wyniki z	tych	testów.	Wyniki	te	jednak	poprawią się w 
połowie nauki w	szkole	podstawowej	lub	w	szkole	średniej.  

Dlaczego program zaczyna się w klasie przedszkolnej 
(kindergarten)?  

Badania pokazują, że naukę drugiego języka najlepiej jest 
rozpoczynać we wczesnym dzieciństwie. Jeśli dziecko 
rozpocznie naukę języka przed ukończeniem 10 lat, będzie w 
stanie nabyć akcent, biegłą znajomość gramatyki i 
zrozumienie na poziomie języka ojczystego. (Virginia Collier, 
1992)   

Czy moje dziecko będzie biegle posługiwało się 
drugim językiem? Ile czasu będzie na to 
potrzebowało? 

Ogólnie rzecz biorąc osiągnięcie biegłości w drugim 
języku zajmuje od 4-10 lat. Uczniowie na tym etapie 
będą prawie tak samo biegle posługiwać się językiem jak 
osoby, dla których jest to rodzimy język. Sukces uczniów 
wymaga aktywnego zaangażowania uczniów, rodziców i 
nauczycieli.  Osiągnięcie wysokiego poziomu w mowie i 
pisaniu w języku obcym jest długotrwałym procesem. 
Niezbędne jest długotrwałe zaangażowanie, a rodzice 
muszą zrozumieć, że osiągnięcie biegłości w każdym 
obszarze umiejętności jest mało prawdopodobne. Mimo 
to uczniowie dwujęzyczni będą mieli solidne podstawy 
językowe, dzięki którym będą mogli osiągnąć pełną 
znajomość języka oraz rozwijać umiejętność 
posługiwania się innymi językami.     

W jaki sposób mogę pomóc memu dziecku w 
pracach domowych?  

Nauczyciele będą starali się zadawać tylko takie prace 
domowe, jakie uczniowie będą w stanie odrobić 
samodzielnie. Warto jednak zapewnić dzieciom spokojne 
miejsce i czas do pracy. Należy także pytać dziecko o 
wykonywaną pracę. Pytania można zadawać w języku, w 
jakim mówi się w domu. Odpowiadanie na pytania w 
języku ojczystym o pracę wykonywaną w drugim języku 
pozwoli dzieciom utrwalić i zapamiętać informacje. Jeśli 
dziecko będzie miało trudności z pracą domową, proszę 
skontaktować się z nauczycielem. 

Jaki program będzie realizowany na zajęciach 
nauczania dwujęzycznego?  

SUczniowie biorący udział w programie nauczania 
dwujęzycznego będą realizowali taki sam program 
nauczania jak pozostali uczniowie w okręgu District 7. 
Jedyną różnicą będzie język, w jakim nauczany będzie 
dany obszar tematyczny oraz fakt, że umiejętności 
czytania i pisania będą nauczane zarówno po hiszpańsku, 
jak i po angielsku.  

Nauczyciele programu nauczania dwujęzycznego są 
przeszkoleni w zakresie nauczania drugiego języka i 
wykładają program zgodnie ze stanowymi i krajowymi 
normami. W trakcie programu przeprowadzane są oceny 
w celu śledzenia osiągnięć w nauce oraz znajomości 
języka. Program nauczany jest na różne sposoby, tak aby 
zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów. 


