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zalecenia norymberskie w zakresie wczesnej nauki języków obcych wydane w 1996 r. 
przez Goethe-institut zostały opracowane we współpracy z licznymi ekspertami z 22 
krajów na całym świecie, aby ułatwić stworzenie w zakresie wczesnej nauki języków obcych 
możliwie ogólnej podstawy o charakterze curriculum. Dziś, po upływie ponad dziesięciu lat, 
twierdzenia zawarte w Zaleceniach Norymberskich są w swojej istocie w dalszym ciągu 
aktualne. Jednak wydarzenia w sferze społecznopo litycznej, gospodarczej i socjalnej, rozwój 
techniki i związane z tym liczne doświadczenia i oczekiwania dzieci w zakresie mediów 
wywierają wpływ na wczesną naukę. Także wyniki badań z dziedziny psychologii uczenia się 
na temat uczenia się przez dzieci mają coraz większe znaczenie w odniesieniu do pierwszych 
lat nauki języka obcego.

Oddane do Państwa rąk nowe wydanie zaleceń norymberskich w zakresie wczesnej nauki 
języków obcych prezentuje złożony system uwarunkowań w zakresie wczesnego nauczania 
języków obcych w aktualnym ujęciu, tak aby uwidocznić potencjał i potrzeby uczących się 
dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat. Uczenie się we wczesnym stadium rozwoju nie 
jest przy tym ukazane z perspektywy konkretnego systemu kształcenia, zatem nie z pers- 
pektywy określonej instytucji, lecz ujęte jest z możliwie ogólnego punktu widzenia.

Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się wczesnym naucza-
niem języków obcych: do decydentów, dyrektorów szkół, osób prowadzących szkolenia 
doskonalące, nauczycieli – tych początkujących oraz doświadczonych, wychowawców oraz 
studentów. Do grona jej adresatów należą także rodzice i inne osoby z otoczenia dziecka, 
które uczestniczą w procesie kształcenia dzieci niebezpośrednio, ale mają decydujący wpływ 
na rozwój dziecka.

Przedmowa  
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Dzieci żyją dziś w środowisku, którego elementy tworzą gęstą sieć powiązań. 
Procesy o zasięgu globalnym oraz nowe środki komunikacji sprawiają, że w inny 
sposób obchodzimy się z językiem. Dotyczy to także dzieci. W wielu miejscach 
nawet bardzo małe dzieci mają na co dzień do czynienia z mediami1 i w coraz 
większym stopniu z wielokulturowością i wielojęzycznością. Kulturową i językową 
różnorodność naszego świata widać nie tylko w przedszkolach i szkołach, ale także 
wcześniej, w rodzinie i w bezpośrednim otoczeniu dziecka.

Dzieci uważają dziś wielojęzyczność za coś normalnego i czują, że uczenie się 
języków przynosi korzyści.
W celu ułatwienia wzajemnego zrozumienia oraz utrzymania językowej i kulturowej 
różnorodności w Europie Unia Europejska żąda dla wszystkich obywateli oprócz 
języka ojczystego także znajomości innych języków2. Realizacja tego postulatu ma 
odbywać się przez umożliwienie wszystkim osobom kształcącym się na terenie  
Unii Europejskiej opanowania przynajmniej dwóch nowożytnych języków obcych 
już w czasie, w którym objęte są obowiązkiem szkolnym3. Nauka języków obcych 
weszła zatem w większości państw członkowskich Unii Europejskiej do grona 
przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej4.

ZalecenIe
W kontekście wczesnej nauki języków obcych  
należy zawsze pamiętać, że dzieci, niezależnie od 
uwarunkowań regionalnych i lokalnych, które mają 
wpływ na kształt oferty edukacyjnej, reagują i uczą 
się zgodnie ze swoim indywidualnym rozwojem  
i adekwatnie do swojego otoczenia.

1 nowe czynniki wpływające na  
 otoczenie edukacyjne dziecka

1 Por. Spanhel (2009)
2 Por. Europarat (2001)
3 Por. tamże Empfehlung 1383 (1998); KOM (2003); KOM (2005)
4 Por. Eurydice (2001, 2005) oraz Legutke (2009)
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na całym świecie obserwuje się tendencję do wcześniejszego rozpoczynania nauki 
języków obcych niż miało to miejsce jeszcze 15 lat temu. W zakresie oferty eduka-
cyjnej dotyczącej wczesnej nauki wszędzie widoczne są starania o systematyczne  
i wykraczające poza jedną instytucję planowanie, o tworzenie programów nauczania 
stanowiących podstawę i zabezpieczenie jej realizacji oraz o wykształcenie 
niezbędnego personelu. Krajowe i międzynarodowe badania naukowe pokazują,  
że wczesne nauczanie języków obcych jest w stanie sprostać pokładanym w nim 
oczekiwaniom. Dzieci uczą się nowego języka z entuzjazmem. W sprzyjających 
warunkach rozwijają elementarne kompetencje komunikacyjne i świadomość 
językową. Udowodniono, że sukcesy te zależą od uwarunkowań tworzonych przez 
politykę językową, dydaktykę języków obcych i pedagogikę, co nie wszędzie 
jeszcze uwzględniane jest w wystarczającym stopniu5.

2   aktualna sytuacja i perspektywy  
wczesnej nauki języków obcych

5  Por. Edelenbos, Johnstone & Kubanek (2006); Edelenbos, Kubanek 
(2007); Engel, Grooth-Wilken & Thürmann (2009)
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2.1  Podmioty kształtujące  
politykę językową

Na warunki ramowe wczesnej nauki języków obcych 
w znacznym stopniu wpływają decyzje w zakresie 
polityki edukacyjnej i językowej podejmowane poza 
miejscem nauki (przedszkolem, szkołą podstawową).  
O tym, kiedy rozpoczyna się nauka pierwszego lub 
drugiego języka obcego i jak wygląda oferta edukacyj-
na w tym zakresie, decyduje w każdym kraju wiele 
instytucji i grup interesów. Wpływ na znaczenie i atrak- 
cyjność jakiegoś języka jako przedmiotu nauczania w 
systemie kształcenia danego kraju mogą mieć także 
uregulowania dotyczące języków w międzynarodowym 
związku państw jakim jest np. UE. Do tego dochodzą 
organizacje zajmujące się wspieraniem języków lub ich 
nauczania, jak zrzeszenia nauczycieli języków obcych, 
towarzystwa i instytuty naukowe oraz działające na 
arenie międzynarodowej organizacje nauczycielskie, 

które starają się wpływać na kształt decyzji podmio-
tów politycznych przez merytoryczny głos doradczy6.  
Zarówno podmioty polityczne jak i merytoryczne 
powinny reprezentować interesy wspólnot językowych 
i grup zawodowych związanych z językami. Stąd też 
szczególnie ważne jest, aby wychowawcy, nauczyciele  
i inni eksperci w zakresie wczesnej nauki języków 
obcych formułowali swoje interesy w sposób wyraźny  
i uczestniczyli aktywnie w działaniach dotyczących 
kwestii istotnych dla polityki językowej. Może to być 
np. członkostwo w organizacjach zawodowych, 
uczestnictwo w działaniach propagujących naukę 
języków oraz korzystanie z oferty szkoleń 
doskonalących.

6  Por. Ammon (2003)

ZalecenIa
Mimo że sytuacja w zakresie wczesnej nauki języków obcych kształtuje się w każdym kraju odmiennie, 
można sformułować kilka podstawowych zaleceń:

Decydenci powinni zagwarantować:
•  stworzenie jasnego i spójnego planu kształcenia w zakresie języków, który uwzględniałby specyfikę 

danego kraju i regionu.
•  opracowanie jednoznacznych wytycznych dotyczących realizacji polityki językowej oraz działań 

wspierających naukę języków.
•  stworzenie warunków i przeznaczenie środków finansowych na rzecz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
• przejrzystą prezentację opinii publicznej celów działań reformatorskich.
•  włączenie do procesów decyzyjnych organizacji zajmujących się wspieraniem języków i ich nauki.
•  łatwą dostępność oferty edukacyjnej w zakresie wczesnej nauki języków obcych dla możliwie wszystkich 

dzieci.

organizacje zajmujące się wspieraniem języków oraz ich nauki powinny:
•  domagać się aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych istotnych z punktu widzenia polityki 

edukacyjnej.

wychowawcy, nauczyciele języków oraz inni specjaliści w zakresie nauczania i uczenia się języków 
powinni:
•  określić swoje zainteresowania zawodowe i fachowe, a także – za pośrednictwem organizacji 

reprezentujących ich interesy i ekspertów – włączyć się ze swoją wiedzą fachową do dyskusji na temat 
polityki językowej.
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2.2 wybór języków i ich kolejność
To, jakich języków obcych naucza się w danym kraju, 
zależy od wielu czynników. Uwarunkowania polityczne, 
gospodarcze, kulturalne i społeczne kraju, jego stosunki 
międzynarodowe oraz regionalne i globalne powiązania 
wpływają znacząco na ofertę edukacyjną w zakresie 
języków obcych. Mają także wpływ na kolejność 
uczenia się języków. Jako pierwszy język obcy popular-
ność zyskuje najczęściej język najistotniejszy z punktu 
widzenia użyteczności – w chwili obecnej jest to język 
angielski jako lingua franca w skali całego globu.
Jeśli jednak za cel przyjąć, jak to ma miejsce w Europie 
pod hasłem europejskiej wielojęzyczności, opanowa-
nie przynajmniej dwóch nowożytnych języków, to 
pierwszemu językowi obcemu trzeba poświęcić więcej 
uwagi z punktu widzenia jego roli dla uczenia się 
kolejnych języków obcych. Dotyczy to w szczególności 
zetknięcia się z pierwszym językiem obcym na etapie 
edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej, ponieważ 
musi ono utorować dziecku drogę do nauki innych 
języków7.

Rodzice w większości postulują, żeby językiem 
wprowadzającym w naukę języków obcych był język 
angielski, wychodząc z przekonania, że język ten jest 
łatwy do opanowania i będąc środkiem komunikacji  
o zasięgu globalnym zapewni ich dzieciom w przyszłości 
dobre podstawy do nauki i rozwoju zawodowego. Nie 
dostrzegają przy tym, że mobilność niezbędna jest  
w rzeczywistości najczęściej na szczeblu regionalnym, 
na którym w użyciu są całkiem inne języki niż angielski, 
oraz tego, że angielski jako pierwszy w kolejności z 
języków obcych może mieć niekorzystny wpływ na 
motywację do nauki kolejnych języków.
Jeśli jednak naukę języków obcych rozpocznie się od 
innego języka, nauczanego w sposób odpowiedni dla 
dziecka i dający długofalowe efekty, można rozwinąć  
w dziecku pozytywne nastawienie do danego języka  
i danej kultury. Naukę angielskiego można rozpocząć  
w tej konstelacji trochę później, po ok. 3-4 latach,  
i z nieco większą intensywnością, tak, że nie będzie  
to miało w żadnym razie negatywnego wpływu na 
osiągnięcie zamierzonego poziomu w tym języku8.

Z perspektywy polityki językowej koncepcja regional-
nej wielojęzyczności9 znacząco przyczynia się do 
zróżnicowanego spojrzenia na wybór i kolejność 
języków. W centrum uwagi stoją indywidualne potrzeby 
komunikacyjne i edukacyjne dziecka, także w odniesie-
niu do jego późniejszych osobistych i zawodowych 
ambicji. Z tego punktu widzenia wynika konieczność 
większej różnorodności i elastyczności w kształtowaniu 
oferty edukacyjnej w zakresie wczesnej nauki języków 
obcych i kolejności języków, aby możliwe było  
tworzenie istotnych w skali regionalnej profilów 
wielojęzyczności dzieci.

7 Por. Legutke (2006) 
8  Niektóre badania potwierdzają nawet,  

że w kwestii sukcesów edukacyjnych  
uczniowie mogą odnosić korzyści  
z owej „odwróconej” 
kolejności języków zarówno  
w pierwszym języku obcym,  
jak i w angielskim, jako drugim  
języku (por. Orešič  2002).

9 Por. Gehrmann (2007, 2009)
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ZalecenIa
•  Oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych 

powinna być na tyle różnorodna, żeby dzieci mogły 
wybierać spośród kilku języków.

•  Do kolejności języków obcych należy podchodzić 
elastycznie w kontekście indywidualnej i regionalnej 
wielojęzyczności.

•  W dalszym ciągu należy wspierać rozwój języka, od 
którego rozpoczęła się nauka języków obcych.

•  Przez intensywne działania promocyjne należy lepiej 
informować, w szczególności rodziców, o skutkach 
poszczególnych kolejności języków.

•  Jeśli pierwszym językiem obcym jest angielski, to na 
nim powinna spoczywać szczególna 
odpowiedzialność za późniejszą naukę języków 
obcych i powinien on torować drogę do uczenia się 
kolejnych języków.



2.3  koncepcje przystosowane do 
uczenia się języków obcych przez 
dzieci

Skierowana do małych dzieci oferta edukacyjna  
w zakresie nauki języków obcych musi być 
ukształtowana w taki sposób, żeby rozwijała 
wrażliwość na język docelowy i zachęcała do  
komunikowania w nowym, jeszcze obcym języku.  
Jeżeli sfera instytucjonalna dysponuje odpowiednimi 
możliwościami, to oferta edukacyjna intensywniejsza  
w wymiarze czasowym jest bardziej obiecująca niż 
oferta o zwykłej intensywności..
Dzieci preferują na początku słowa i frazy, które 
pochodzą z ich świata i których znaczenie jest im znane 
w języku ojczystym. W początkowej fazie kontaktu  
z językiem obcym nie będą jeszcze rozpoznawać 
struktur gramatycznych, lecz jedynie przejmować je 
jako stałe wyrażenia lub zwroty10.

Zgodnie z tym oferta edukacyjna w zakresie nauki 
języków obcych powinna zawierać treści dostosowane 

do wieku i indywidualnych zainteresowań. Im młodsze 
dziecko, tym ważniejszy jest dla niego związek  
emocjonalny z przedmiotem nauki i identyfikacja  
z wychowawcą lub nauczycielem. Jeżeli dziecko czuje 
się w swoim otoczeniu dydaktycznym dobrze, nie 
odczuwa lęku i przymusu, to będzie, w zgodzie ze 
swoją dziecięcą ciekawością, coraz aktywniej 
uczestniczyło w nauce.

Z powyższego wynika, że najwłaściwsza jest oferta 
edukacyjna zorientowana na działanie, która w formie 
zabawy przekazuje interesujące treści, pozwala na 
eksperymentowanie, zachęca do ruchu i kreatywności, 
krótko mówiąc: oferuje dziecku wielorakie możliwości 
rozwoju.

10  Mimo to obserwuje się, że dzieci starają się „w procesie analizy 
zmniejszyć i ująć w struktury kompleksowość swojego otoczenia“, 
aby „połączyć przy tym w sposób regularny zidentyfikowane 
elementy”. Por. Röber (2008)

ZalecenIa
•  Oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych 

powinna być dostosowana odnośnie celów, treści  
i metod do doświadczeń i warunków danej grupy.

•  Koncepcja zajęć lekcyjnych powinna uwzględniać 
warunki, możliwości i potrzeby każdego dziecka.

•  Oferta edukacyjna w zakresie wczesnej nauki 
języków powinna nawiązywać do posiadanej przez 
dzieci wiedzy o świecie oraz rozszerzać również ich 
kompetencje w sferze pozajęzykowej przez zajmo-
wanie się ważnymi, istotnymi dla nich tematami. 

9
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2.4  Standardy w zakresie wczesnego 
nauczania języków obcych

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego 
umożliwił opis stopnia opanowania danego języka za 
pomocą poziomów. W postaci opisów poziomów 
biegłości językowej stworzono standardy, które po raz 
pierwszy dały możliwość porównania osiągnięć 
uczniów zarówno w ramach jednego systemu edukacji, 
jak też między różnymi krajami, niezależnie od 
instytucji uczących danego języka, form edukacji 
szkolnej i egzaminów. Te standardy nie odnoszą się 
jednak do nauki języków obcych przez dzieci w wieku 
od czterech do dziesięciu lat. Standardy dla tej grupy 
wiekowej, tworzone na przykład przez Koło Doradcze, 
Informacyjne i Dyskusyjne (niem: Beratungs-, Informa-
tions- und Gesprächskreis, dalej jako: BIG-Kreis)11, 
pomagają zorientować się, jakie kompetencje mogą 
nabyć dziesięcioletnie dzieci w ramach 120 godzin 
lekcyjnych. „Profile umiejętności” tworzone przez 

BIG-Kreis odnoszą się do każdego języka i zawierają 
kompetencje komunikacyjne, międzykulturowe  
i metodyczne oraz opis środków językowych. W tym 
zakresie mogą służyć za podstawę udoskonalania 
programów nauczania12.

Taki opis standardów kształcenia w zakresie nauczania 
języków obcych w szkole podstawowej nie daje 
odpowiedzi na pytanie, jak przebiega proces nauki i ile 
czasu na naukę wyznacza się każdemu dziecku. W celu 
stwierdzenia i polepszenia, jakości zajęć lekcyjnych 
tworzy się i przeprowadza na przykład testy, które 
obejmują swoim zasięgiem możliwie wszystkie osoby 
uczestniczące w procesie kształcenia. Małe dzieci, 
które przechodzą z przedszkola do szkoły podstawo-
wej, poddawane są testowi językowemu, aby 
zorientować się, w jakim stopniu będą w stanie 
zrozumieć czekające je zajęcia lekcyjne w szkole. 
Dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej 
prowadzą dziś coraz częściej – np. z inicjatywy władz 
szkolnych lub organów prowadzących szkołę – dzien-
nik nauki albo portfolio, które mają informować je 
same, ale również ich nauczycieli i rodziców 
o sukcesach w nauce.

11  BIG-Kreis został założony w 1999 r. przez prof. dr. Hansa-Eberharda 
Piepho i zajmuje się rozwojem nauczania języków obcych   
w niemieckich szkołach podstawowych.  Jego członkami są eksperci 
z ministerstw,  ze świata nauki oraz z instytutów poszczególnych 
krajów związkowych i szczebla federalnego.

12  Por. Zbiór zaleceń wydany przez BIG-Kreis (2005)

ZalecenIa
•  Standardy kształcenia w zakresie nauczania 

języków obcych w szkołach podstawowych 
powinny stać się częścią dokumentów o charak-
terze curriculum i tym samym dać nauczycielom 
oparcie i ramy dla realizowanej przez nich oferty 
dydaktycznej.

•  Treści oraz forma ustalania poziomu językowego 
powinny być ukształtowane w sposób odpowied-
ni dla dziecka i uwzględniać zarówno pod 
względem treści jak i metod zasady wczesnej 
nauki języków obcych.

•  We wczesnym nauczaniu języków obcych 
starania o uzyskanie mierzalnych osiągnięć 
językowych powinny ustąpić pola celowi 
polegającemu na wszechstronnym rozwoju 
osobowości dziecka oraz stworzeniu i utrzyma-
niu motywacji do nauki języków obcych.

•  Samoewaluacja oraz ewaluacja przez osoby  
z zewnątrz powinny być zaplanowane na dłuższy 
okres i być stale kontynuowane.
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Dla procesu nauki języków obcych przez dzieci kontekst stanowi kompleksowy 
system uwarunkowań, którymi bliżej zajmuje się niniejszy rozdział. Osoby  
z bezpośredniego otoczenia, jak rodzice i rodzina, wychowawcy i nauczyciele, tak 
samo wywierają w tym zakresie wpływ, jak niemal niedostrzegalne dla dziecka 
czynniki lub instytucje (np. dyrekcja szkoły, urzędy i zrzeszenia). Przez plany 
nauczania już od poziomu przedszkola określa się profile kompetencji i związane  
z tym treści kształcenia. Zastosowane metody nauczania i media mogą decydować 
o sukcesie edukacyjnym dziecka. Od samego początku procesowi edukacji 
towarzyszą różne formy testowania i ewaluacji.

Obraz otaczającej dziecko sieci uwarunkowań ma unaocznić, jak złożone są 
wpływy, które oddziaływają na proces wczesnej nauki języków obcych. W centrum 
zawsze znajduje się dziecko, które w miarę swoich indywidualnych możliwości 
rozwija kompetencje w zakresie języków obcych.

3.1  Dziecko w centrum oferty 
językowej

Dostosowana do dzieci oferta edukacyjna w zakresie 
języków obcych powinna uwzględniać osobowość 
dziecka w jego całościowym rozwoju. Powinna  
w takim samym stopniu rozwijać jego emocjonalne, 
kreatywne, społeczne, poznawcze i językowe 
umiejętności, aby umożliwić mu działania komunika-
cyjne w języku obcym. Żeby się to udało, trzeba 
wspierać każde dziecko z osobna w zgodzie z jego 
osobistym rozwojem.

3 wczesna nauka języków obcych  
 i jej warunki ramowe
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3 wczesna nauka języków obcych i jej warunki ramowe

3.1.1   akwizycja języka a psychologia 
rozwojowa

Człowiek zorientowany jest na język już przed 
narodzeniem. Niemowlęta intuicyjnie dostosowują się 
do melodii języka otoczenia. Już ich pierwsze próby 
naśladowania złożonych dźwięków stanowią akty 
komunikacji.

Od około drugiego roku życia akwizycja języka 
odbywa się w sposób świadomy. Język i procesy 

ZalecenIa
Adekwatnie do aktualnego stopnia rozwoju dziecka 
można sformułować następujące zalecenia odnośnie 
procesu nauki języków obcych:

•  Dzieci w związku ze swoją naturalnością  
i spontanicznością są w szczególny sposób zdolne  
do przejawiania entuzjazmu i otwarte na formy 
aktywności o charakterze zabawy. Zwykle wysoki 
stopień dziecięcej ciekawości, potrzeba odkrywania, 
gotowość do uczenia się oraz chłonność dzieci 
powinny zostać wykorzystane do praktycznego  
i zorientowanego na działanie uczenia się oraz 
eksperymentowania.

•  Czasowa i przestrzenna perspektywa dzieci ograni-
cza się do bezpośredniej rzeczywistości. W otoczeniu 
posługującym się innym niż docelowy językiem 
potrzebują one zrozumiałych dla siebie impulsów.

•  Aby coś zrozumieć, dzieci potrzebują konkretnych, 
obrazowych przykładów. Dopiero po osiągnięciu 
określonego wieku są w stanie pojąć abstrakcyjne 
treści. W związku z tym decydującą rolę dla sukcesu 
edukacyjnego i czerpania przyjemności z nauki 
odgrywają sytuacyjne oraz zorientowane na 
działanie bodźce oraz metody.

•  Dzieci są w stanie zachować koncentrację przez 
krótki czas; dobra zwykle pamięć dziecka powinna 
być rozwijana w formie zabawy.

•  Z zasady otwarta postawa dzieci zachęca  
do zajęcia się tematami o charakterze 
międzykulturowym.

myślowe łączą się ze sobą. Dziecko przyswaja sobie –  
w formie zabawy w odniesieniu do siebie, ale też  
w stałej interakcji społecznej – obraz świata i poznaje 
przy tym, w jaki sposób zorganizowany jest język.

Dalszy językowy, poznawczy i emocjonalny rozwój 
dziecka zależy od uwarunkowań społecznych  
i kulturowych oraz od tego, czy postrzegane jest jako 
jednostka, którą traktuje się zgodnie z jej potrzebami, 
skłonnościami i umiejętnościami.
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3.1.2  Rozwój językowy dziecka
Wprawdzie dynamika sukcesów w zakresie wczesnej 
nauki języków obcych jest indywidualnie różna, ale da 
się zauważyć, że zasadniczo przebiega według 
określonych wzorów. Brak jednak jeszcze jednolitych 
danych na temat dokładnej kolejności faz lub etapów 
uczenia się języków obcych przez dzieci. Rozróżniający 
fazy rozwoju poznawczego model Piageta bazuje na 
licznych badaniach doświadczalnych, jednak poddawa-
ny jest dziś podobnie jak inne modele pod 
wątpliwość13.

Pewne jest dziś, że „człowiek może nauczyć się 
jednego lub kilku nowych języków w każdej chwili.  
Wyniki badań nad akwizycją języków oraz badań nad 
mózgiem dają powody ku temu, aby jak najwcześniej 
wspierać akwizycję języka obcego. Udowodniono, że 
człowiek przed szóstym rokiem życia jest w stanie 
nauczyć się drugiego języka bez obcego akcentu. Przed 
okresem dojrzewania składnia i morfologia języka 
przyswajane są łatwiej niż w późniejszym wieku.” 14   
Z drugiej strony na sukces edukacyjny dzieci wpływ 
ma cały szereg innych czynników. Zaliczają się do 
nich: jakość nauczycieli i materiałów do nauki albo 
długość i intensywność kontaktu z językiem. 

ZalecenIa
•  Proces akwizycji języków obcych przez dziecko 

powinien być postrzegany w ścisłym związku  
z rozwojem języka ojczystego.

•  W procesie uczenia się języka obcego dziecko 
powinno mieć wystarczającą ilość okazji do 
zastosowania nowo nabytej wiedzy w interakcji 
socjalnej, np. z nauczycielem lub innymi ucznia-
mi.

•  Zrozumienie faktu, że proces akwizycji języka 
przebiega w fazach, wymaga zmiany sposobu 
myślenia w kwestii popełniania błędów podczas 
uczenia się języków: Błędy są etapami rozwoju 
na drodze ku opanowaniu języka i powinny być 
traktowane z cierpliwością i rozwagą jako jeden 
z aspektów procesu nauki.

•  Wychowawca i/lub nauczyciel powinien 
traktować błędy jako istotne źródło informacji 
na temat stopnia akwizycji języka i wykorzystać 
je do dalszego wspierania dziecka.

 13  Por. a) Model Piageta, np. w Internecie pod: http://arbeitsblaetter.
stangl-taller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/default.shtml#Modell  
b) Bleyhl (2000) c) Tracy (2007) 

14 Apeltauer, Hoppenstedt (ukaże się prawdopodobnie w (2010) r.)
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3 wczesna nauka języków obcych i jej warunki ramowe

3.1.3  Potrzeby dziecka
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nie 
są jeszcze całkowicie ukształtowane emocjonalnie. 
Uczą się dopiero radzić sobie w otoczeniu poza 
znanym im środowiskiem rodzinnym. Nawiązują 
pierwsze przyjaźnie, spotykają nowe osoby znaczące, 
zbierają najprzeróżniejsze osobiste doświadczenia. Ta 
obca jeszcze dla nich sytuacja w połączeniu z nowym 
brzemieniem obcej mowy wymaga wrażliwości  
w podejściu do dziecka i uwzględnienia w szczególny 
sposób strony emocjonalnej jego rozwoju. 
Dzieci posiadają nie tylko specyficzne umiejętności, 
ale mają również konkretne potrzeby, które powinny 
być uwzględnione we wczesnym nauczaniu języków 
obcych, tak aby mały uczeń czuł się dobrze, a proces 
nauki mógł być skuteczny. Potrzebą dziecka jest:

•  czuć się bezpiecznie w swoim otoczeniu  
dydaktycznym

•  być darzonym sympatią i samemu móc  
okazywać sympatię

•  móc wyrażać uczucia, cieszyć się i sprawiać  
radość innym

•  porozumiewać się z innymi ludźmi, komunikować
•  móc się bawić, być aktywnym, poruszać się  

i harcować
•  móc wyrazić się twórczo
•  odnosić sukcesy i być chwalonym
•  dowiadywać się i uczyć nowych rzeczy, przeżywać 

je, odkrywać i aktywnie badać
•  stosować nowo nabyte wiadomości w sposób 

naśladowczy w zabawach w odgrywanie ról (itp.)  
i przetworzyć je w ten sposób emocjonalnie.

ZalecenIe
Wychowawca lub nauczyciel wybierając i realizując 
cele, treści oraz metody w zakresie wczesnej nauki 
języków obcych powinien zawsze uwzględniać 
potrzeby dziecka.
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3.1.4  Prawa dziecka
Już szkoła podstawowa powinna zapoznać dzieci z ich 
prawami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka 
ONZ. Przed dziećmi, u których rozwija się świadomość 
ich praw, otwierają się szerokie możliwości w bezpo-
średnim kontekście społecznym. Podstawowe prawo do 
edukacji jest przy tym punktem wyjścia dla wielu 
innych praw. Kto umie czytać i pisać oraz umie to robić 
np. także w jednym lub kilku językach obcych, 
posiądzie umiejętność wszechstronniejszej komunikacji 
i łatwiej mu będzie rozwinąć kompetencje społeczne.

Prawo do edukacji, do nauki języka obcego implikuje 
zatem możliwość wniknięcia w inną kulturę, 
łatwiejszego zrozumienia tego, co obce, wykształcenia 
zarówno ciekawości, jak i tolerancji, chadzania drogami, 
które pozostają niedostępne bez znajomości języka, 
oraz nieograniczonego rozwijania w ten sposób własnej 
osobowości.

Małe dzieci nie odczuwają lęku przed nieznanym i bez 
uprzedzeń podchodzą do obcego brzmienia języka. Nie 
są jednak w stanie same domagać się, żeby dano im 
możliwość do nauki języków obcych w sposób przyjaz-
ny dzieciom.

Wczesna nauka języków obcych powinna 
zagwarantować wszystkim dzieciom następujące prawa 
dotyczące sfery językowej:
•  prawo do wczesnej, możliwie szeroko zakrojonej 

edukacji językowej (która ma prowadzić do równości 
szans). Odnosi się to zarówno do rozwoju kompetencji 
językowej w zakresie języka ojczystego wzgl. 
pochodzenia, jak i do zwiększenia w ten sposób liczby 
języków, którymi włada dziecko.

•  prawo do treści kształcenia o charakterze 

międzykulturowym oraz do możliwości 
międzykulturowej komunikacji.

•  prawo do maksymalnego rozwoju wszystkich 
umiejętności tkwiących w dziecku przez ofertę 
edukacyjną w zakresie nauki języków. Zawiera się  
w tym również postulat nauki wszystkimi zmysłami.

•  prawo do samodzielnego działania i udział w proce-
sach decyzyjnych w ramach oferty edukacyjnej  
w zakresie nauki języków.

•  prawo do bezkarnego popełniania błędów 
językowych.

•  prawo do akceptacji i równego traktowania bez 
względu na swój język, religię lub kulturę.

ZalecenIe
•  Oferta edukacyjna w zakresie nauki języków 

obcych powinna dawać wiele okazji do adekwat-
nego do wieku ucznia doświadczania praw 
dziecka, aby w ten sposób wzmacniać osobowość 
dziecka. Do tego zalicza się również słuchanie, co 
dziecko ma do powiedzenia, zachęcanie do 
wypowiadania się, zezwalanie na pytania oraz 
poprawianie błędów w sposób delikatny i ostrożny
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3 wczesna nauka języków obcych i jej warunki ramowe

3.2  nauczyciele języków obcych  
w przedszkolu i szkole

Wychowawcy i nauczyciele odgrywają w procesie 
wczesnej nauki języków obcych kluczową rolę. Po 
rodzicach są oni najważniejszymi dla dziecka osobami 
znaczącymi i mają decydujący wpływ na atmosferę 
w miejscu, gdzie odbywa się nauka, oraz na kształt 
otoczenia dziecka. Im bardziej wykwalifikowany jest 
wychowawca lub nauczyciel odnośnie różnorodnych  
i często także specyficznych wymagań, tym większym 
sukcesem będzie uwieńczona nauka dzieci.

Aby to osiągnąć, konieczne są fachowe kompetencje  
w odniesieniu do oferty edukacyjnej dla danego języka 
(znajomość języka, znajomość kultury, kompetencje 
metodyczno-dydaktyczne). Znaczenie ma także pewna 
wiedza oraz doświadczenia wykraczająca poza ramy 
jednego zawodu. Można tu wymienić15:
•  czerpanie radości z komunikowania
•  zdolność i chęć do komunikacji międzykulturowej
•  zdolność do analitycznego i zorientowanego pro-

blemowo myślenia
•  zdolność do rozpoznawania, przekazywania 

i stosowania strategii uczenia się
•  uczynienie z nauki przez całe życie credo dla siebie  

i dla wszystkich uczniów
•  rozwój postawy otwartej na nowe modele myślenia  

i uczenia się

•  zdolność do harmonijnej i owocnej współpracy 
zarówno z kolegami, jak i z dziećmi

•  stałe polepszanie swojej kompetencji w zakresie 
mediów

•  postrzeganie swojej roli i misji zawodowej w sposób 
niezależny oraz w odniesieniu do celu

•  stała gotowość do współpracy ze wszystkimi 
podmiotami biorącymi udział w procesie kształcenia 
i wychowania

Wychowawcy i nauczyciele są często jedynymi 
osobami, za pośrednictwem których dziecko styka się 
z językiem docelowym. Dlatego ich język jest 
najważniejszym modelem, na podstawie którego 
przebiega proces uczenia się. Wychowawca lub 
nauczyciel powinien tak dobrze funkcjonować  
w języku obcym, żeby możliwe było przeprowadzenie 
całości zajęć lekcyjnych w tym języku. Ich kompeten-
cja językowa w zakresie fonetyki, rytmu języka  
i intonacji powinna być wzorowa.

Zadaniem nauczyciela jest nie tylko wprowadzenie 
dziecka w nowy język, ale również ostrożne wprowa-
dzenie go w nową kulturę. Rolę pośrednika między 
kulturami nauczyciel może skutecznie wypełniać 
jedynie dysponując odpowiednią kompetencją 
międzykulturową, obszerną wiedzą na temat kultury 
danego kraju (np. znajomość literatury dziecięcej itp.). 
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ZalecenIa
•  Wychowawcy i nauczyciele powinni wykazywać 

się gruntowną znajomością odpowiednich do 
wieku dziecka wariantów języka docelowego.

•  Ich repertuar językowy powinien być 
wystarczający, aby mogli komunikować na  
tematy ważne z punktu widzenia zajęć lekcyjnych  
w sposób merytorycznie odpowiedni, językowo 
różnorodny i poprawny oraz adekwatny emocjo-
nalnie.

•  Wychowawcy i nauczyciele powinni aktywnie  
i intensywnie starać się rozwijać swoje kompeten-
cje i w razie potrzeby inicjować przeprowadzenie 
odpowiednich szkoleń doskonalących.

•  Przedmiotem refleksji ze strony wychowawców  
i nauczycieli powinna być centralna rola, którą 
odgrywają we wczesnej nauce języków obcych, 
oraz ich zakres obowiązków przy uwzględnieniu 
wszystkich innych podmiotów biorących udział  
w procesie dydaktycznym, w tym partnerów 
spoza przedszkola/szkoły podstawowej.

•  Wychowawcy i nauczyciele powinni dążyć do 
współpracy z rodzicami, wspierać taką 
współpracę i wykorzystywać ją na potrzeby 
procesu dydaktycznego.

•  Wychowawcy i nauczyciele są odpowiedzialni za 
rozwój swojego zawodu oraz za poważanie jakim 
się cieszy, a także powinni angażować się we 
własnym interesie na rzecz polepszania statusu i 
atrakcyjności wczesnej nauki języków obcych.

Dla odpowiadającej potrzebom dziecka oferty eduka-
cyjnej w zakresie nauki języków obcych duże znacze-
nie mają w związku z tym muzyczne i prezentacyjne 
kompetencje wychowawców lub nauczycieli.
We wczesnej nauce języków obcych szczególne 
znaczenie przypada kompetencji interpersonalnej 
nauczyciela, tzn. jego umiejętności do takiego 
działania, aby w otoczeniu edukacyjnym komunikacja 
odbywała się na zasadach partnerskich oraz  
z zachowaniem respektu, a klimat w jakim odbywa  
się nauka, był wolny od lęku i pełen zaufania. 
Zdolność do pracy w zespole i dar przejmowania 
inicjatywy w grupie wzgl. wyzwalania takich inicjatyw 
wywierają korzystny wpływ w kontaktach między 
dorosłymi (także wychowawcami i rodzicami)  
i dziećmi w kontekstach szkolnych i pozaszkolnych.

Współpraca wśród nauczycieli dotyczy w pierwszym 
rzędzie wymiany myśli i wspólnego planowania oraz 
uzgadniania a także przeprowadzania zajęć lekcyjnych 
lub projektów wykraczających poza jeden przedmiot. 
Taka wymiana powinna odbywać się także między 
instytucjami, między nauczycielami i wychowawcami, 
np. w przypadku przejścia z przedszkola do szkoły 
podstawowej. Przyczyniłoby się to do stworzenia 
logicznego układu treści kształcenia przy niewielkiej 
liczbie powtórzeń. 

15 Por. też BIG (2007)
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3.2.1    kształcenie szkolnych i przed- 
szkolnych nauczycieli języków

Kształcenie nauczycieli języka w zakresie edukacji 
przedszkolnej i szkolnej odbywa się w perspektywie 
międzynarodowej na wiele różnych sposobów i jest 
dlatego bardzo niejednolite w swojej strukturze. 
Nauczyciele, którzy uczą języków obcych w szkołach 
podstawowych, mogą np. mieć ukończone studia  
w zakresie edukacji przedszkolnej lub początkowej  
z dodatkowymi kwalifikacjami do wczesnego nauczania 
języków obcych, albo też legitymują się ukończonym 
tokiem kształcenia jako nauczyciel przedmiotu. 
Wychowawcy, przed którymi stawiane jest zadanie 
realizacji oferty edukacyjnej w zakresie nauki języków 
obcych, w ostatnim czasie często uzyskują kwalifikacje 
przedszkolnego nauczyciela języków obcych w ramach 
szkoleń doskonalących. W pierwszym rzędzie w toku 
kształcenia powinno zostać zagwarantowane takie 
przekazanie ogólnych zasad edukacji w zakresie 

16  Por. objaśnienia do modelu konstrukcji, Fthenakis (2009)

przedszkola i szkoły podstawowej, aby były one 
wykorzystywane w planowaniu i realizacji procesu 
kształcenia. 
Należą do nich ugruntowana wiedza na temat rozwoju 
dziecka i przekazywanie treści edukacyjnych w sposób 
odpowiedni do wieku. W procesach uczenia się 
znajduje zastosowanie tak samo aktywność dzieci  
i ich własna inicjatywa w połączeniu z naturalną 
gotowością do uczenia się, jak i przyswajanie infor-
macji w kontekście społecznym lub za pośrednictwem 
osoby znaczącej lub nauczyciela16.
W idealnym przypadku tok kształcenia podczas 
studiów powinien obejmować wszystkie podstawowe 
dla tego zawodu treści, naturalnie zawsze w odniesie-
niu do pytania, jak przekazywać je w języku obcym.
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ZalecenIa
•  Nauczyciele wczesnego nauczania języków 

obcych w przedszkolach i szkołach powinni 
zdobywać wykształcenie w ramach studiów 
specjalistycznych, ukierunkowanych na nauczanie 
języka w sposób właściwy dla dzieci. 

•  Studia umożliwiać zdobywanie kompetencji  
i w możliwie najszerszym zakresie zarówno 
przekazywać podstawy teoretyczne, jak  
i rozwijać oraz wspierać umiejętności praktyczne.

•  Nauczyciele zajmujący się wczesną nauką 
języków obcych w przedszkolu i w szkole 
podstawowej powinni władać danym językiem na 
poziomie od B2 do C1 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, tak aby mogli 
prezentować wzorzec języka możliwie wolny od 
błędów i autentyczny.

•  Język obcy powinien być podczas studiów 
językiem roboczym i powinno się go używać jak 
najczęściej.

•  Treści edukacyjne powinny mieć charakter 
międzykulturowy, tzn. powinno się uwzględniać i 
rozpatrywać w odniesieniu do siebie obydwa 
języki i obydwie kultury – język i kulturę 
wyjściowe oraz język i kulturę docelowe.

•  W idealnym przypadku studenci powinni być 
przygotowywani do realizacji dydaktyki 
różnojęzyczności – tzn. do uwzględniania i wyko-
rzystywania wszystkich języków potencjalnie 
używanych w danej grupie uczniów oraz 
wcześniejszych doświadczeń dzieci w nauce 
języków obcych.

•  W toku kształcenia powinna zostać zapewniona 
możliwość do wypróbowania w praktyce i omówie-
nia w grupie zasad i metod prowadzenia zajęć 
lekcyjnych.

•  W toku kształcenia studenci powinni przyswoić 
sobie środki językowe dotyczące tematów i sytuacji 
istotnych z perspektywy dzieci a także odpowied-
nie zwroty niezbędne do sterowania procesem 
nauki.

•  Studenci powinni mieć możliwość do uzyskiwania 
informacji na temat istotnych wydarzeń z kręgu 
polityki językowej i dyskutowania o nich  
w kontekście własnej sytuacji zawodowej.

•  Tok kształcenia powinien umożliwić pobyt za 
granicą a nawet powinno się wpisać taki pobyt do 
programu nauki.
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3.2.2   Dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe

Celem doskonalenia jest zawsze rozwój, który może 
iść w różnych kierunkach. Może dotyczyć nowych 
metod, nowych materiałów, albo też oznaczać rozwój 
osobisty.

W ramach doskonalenia zawodowego przekazywane 
są umiejętności i wiedza, które płyną z doświadczenia 
i praktyki. Zawsze jednak należy pamiętać o tym, by 
działo się to w oparciu o solidne podstawy naukowe. 
Można powiedzieć, że dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe są skuteczne dopiero wtedy, kiedy nowo 
nabyte umiejętności i wiedza są używane w pracy na 
co dzień. Wypływa stąd konieczność takiego 
ukształtowania treści przekazywanych w toku 
doskonalenia zawodowego, by były one zorientowane 
na praktykę i działanie.
Na wyniki dokształcania i doskonalenia zawodowego 
pozytywny wpływ mają wynikające z siebie, dobrze 
zaplanowane moduły, u których podstaw leży 
praktyka, oraz możliwość do dyskusji i wymiany 
poglądów.

Podczas szkoleń w celu przekwalifikowania lub 
zdobywania dalszych kwalifikacji jako nauczyciel 

ZalecenIa
•  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

powinno odbywać się w miarę możliwości bez 
przerwy podczas całej kariery zawodowej 
wychowawców i nauczycieli, także z ich 
własnej inicjatywy.

•  Doskonalenie zawodowe powinno zachęcać 
wychowawców i nauczycieli do rozwijania 
posiadanych już kompetencji i pomagać  im 
rozpoznawać własne braki, a także służyć 
pomocą przy samodzielnym, stopniowym 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

wczesnego nauczania języków obcych powinno się  
z jednej strony nawiązywać do posiadanych już wiedzy 
fachowej i zainteresowań zawodowych, z drugiej 
strony należy rozwijać znajomość języka. Szkolenie  
w zakresie metod, dostosowane do nowej specyficznej 
grupy docelowej, powinno być zrozumiałe w praktyce  
i prowadzić do sukcesów w pracy. 
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3.3 rodzice
Nawet jeśli czasem rodzice i nauczyciele obawiają się, 
że zbyt wczesna nauka języków obcych może być 
nadmiernym obciążeniem dla dzieci, to jednak rodzice 
w większości postrzegają to jako szansę dla swoich 
dzieci. Wiedzą bardzo dobrze, że rozpoczynając naukę 
języka we wczesnym stadium rozwoju dziecko łatwiej 
i szybciej może nauczyć się jednego lub kilku języków 
obcych.

Przy realizacji celu, którym jest sukces dydaktyczny 
we wczesnej nauce języka obcego, współpraca 
rodziców z wychowawcami i nauczycielami jest 
niezastąpiona. Rodzice mogą wspierać proces nauki 
swoich dzieci i tworzyć warunki istotne dla efektyw-
nego uczenia się. Jeśli w odniesieniu do nauki języków 
prezentują na zewnątrz, a przede wszystkim wobec 
swojego dziecka, pozytywną postawę i wspierają je w 
jego wysiłkach na tym polu, to dziecko będzie uczyło 
się z chęcią i miało motywację do nauki. Zaintereso-
wanie treściami, pochwała i zachęta także poza szkołą 
są ważnymi czynnikami sprzyjającymi zainteresowa-

ZalecenIa
Rodzice powinni:
•  być informowani w sposób adekwatny do kręgu 

odbiorców o celach i treściach wczesnej nauki 
języków obcych, a także o uwarunkowaniach 
wynikających z psychologii uczenia się. Powinni 
regularnie otrzymywać informacje na temat 
rozwoju i postępów swojego dziecka. Tylko w ten 
sposób mają możliwość odpowiedniego zrozumie-
nia, śledzenia i wspierania procesu uczenia się.

•  wyraźnie okazywać zainteresowanie nauką języka 
obcego przez swoje dziecko przez zadawanie 
pytań, rozmowy, zachęcanie oraz pochwały  
za osiągnięcia. Impulsy do zaprezentowania 
zdobytych przez dziecko umiejętności powinny 
sygnalizować autentyczne zainteresowanie  
i w żadnym razie nie mogą mieć funkcji kontrolnej.

•  starać się nie wywierać wpływu na proces uczenia 
się dziecka przez poprawianie go. Poprawianie 
błędów powinno być zarezerwowane dla wycho-
wawców i nauczycieli, którzy korygują błędy ze 
świadomością rzeczy i wstrzemięźliwością, tak 
aby nie wzbudzać w dziecku braku pewności i nie 
zakłócać płynności wypowiedzi.

•  korzystać w miarę swoich możliwości z ofert 
współpracy (zebrania rodzicielskie, spotkania 
informacyjne, festyny szkolne itd.), a także  
z własnej inicjatywy szukać możliwości 
współpracy z nauczycielami, przy czym obie 
strony muszą wzajemnie respektować swoje 
zakresy zadań  
i kompetencje.

niu dziecka językiem obcym. Z tego względu przedsz-
kola i placówki szkolne powinny uwzględniać dom ro- 
dzinny w swoim planowaniu i cieszyć się z pomocy  
ze strony rodziców. Im ściślejsza jest współpraca 
przedszkola, szkoły i domu rodzinnego, tym większe 
wsparcie otrzymuje dziecko. 



22
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3.4 Miejsce nauki 
Wczesna nauka języków obcych odbywa się w przed- 
szkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. 
Aby można było mówić w tym zakresie o profesjonal-
nej ofercie edukacyjnej, zajęcia powinny odbywać się 
tylko w pomieszczeniach, które pod względem 
wielkości i wyposażenia tworzą bezpieczne dla dzieci 
otoczenie, w którym proces nauki może przebiegać  
w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci 
oraz gdzie zdrowie uczących się tam dzieci nie będzie 
w żaden sposób narażone na szwank.

ZalecenIa
•  Pomieszczenia, w których uczą się dzieci, 

powinny być wykorzystywane w tym celu w 
miarę możliwości stale, tak aby dzieci mogły się 
rozwijać w otoczeniu, w którym czują się bezpie-
cznie.

•  Nauczyciele różnych poziomów powinni 
wymieniać informacje. Godne polecenia są 
następujące możliwości:

•  wymiana programów nauczania, wytycznych, 
celów edukacyjnych, treści i tematów

•  prowadzenie portfolio ucznia ucznia 
obejmujących różne miejsca jego nauki

•  konferencje koordynacyjne

•  wzajemne hospitacje wykraczające poza jedno 
miejsce nauki ucznia i wspólne szkolenia 
doskonalące.

Przy możliwie niewielkiej liczbie dzieci w grupie  
w atmosferze pomieszczenia przyjaznej dzieciom 
najłatwiej jest zapewnić każdemu dziecku 
wystarczającą ilość impulsów do zabrania głosu  
i opiekę adekwatną do jego potrzeb. Stabilna atmos-
fera do nauki w pomieszczeniu, które w miarę 
możliwości jest do stałej dyspozycji, wspiera ciągłość 
uczenia się.

W obrębie danej instytucji powinno być dość wolnej 
przestrzeni na dokonywanie ze wszystkimi wycho-
wawcami i nauczycielami jednoznacznych ustaleń 
odnośnie szczegółów opieki nad dziećmi, celów nauki, 
metod i treści, w szczególności jeśli realizacją oferty 
edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych 
zajmuje się dodatkowy nauczyciel.
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3.4.1  zmiana poziomu edukacji17

Dla ciągłości nauki języka obcego przez dzieci 
przejście z przedszkola do oddziału przedszkolnego 
lub szkoły podstawowej stanowi często problem.

Ważnym instrumentem do zapewnienia ciągłości nauki 
języka w różnych placówkach jest dostosowanie do 
siebie programów nauczania różnych instytucji w tym 
zakresie. Nauczyciele w szkołach podstawowych 
muszą uzyskać od nauczycieli języków w przedszkolu 
dokładne informacje na temat realizowanych 
wcześniej treści kształcenia i konkretnych działań, aby 
móc w optymalny sposób nawiązać do posiadanej już 
przez uczniów znajomości języka i uniknąć niepo- 
trzebnych powtórzeń. Tak samo nauczyciele języka  

ZalecenIa
•  Programy nauczania (czas rozpoczęcia nauki, wybór, 

zakres i kolejność języków, egzaminy) powinny być 
precyzyjnie do siebie dopasowane. Cały tok 
kształcenia w zakresie wczesnej nauki języków 
obcych powinien opierać się na wspólnych teorety-
cznych podstawach z zakresu edukacji18.

•  Do spójności systemu kształcenia mogłoby się 
przyczynić wspólne, przynajmniej przez pewien 
okres, kształcenie wychowawców i nauczycieli 
podczas studiów, tak jak próbuje się to czynić  
w niektórych krajach19.

•  Aby zagwarantować ciągłość procesu nauki, zmiana 
poziomu edukacji powinna być zaplanowana przez 
dane instytucje w sposób przewidujący i uwzględ-
niający wszystkie uczestniczące placówki.

•  Powinny zostać opracowane materiały lub 
podręczniki wykraczające poza jeden poziom 
edukacji szkolnej.

 17 Por. też BIG (2009)
18 Por. Wassilios Fthenakis (01/2010)
19 Por. tamże

w placówkach poprzedzających szkołę podstawową 
muszą przygotować dzieci do przejścia na następny 
poziom edukacji.

W tym zakresie potrzebne są uregulowania o charak-
terze programowym wytyczające w sposób jednozna-
czny progresję i ciągłość w zakresie nauki języków 
obcych.
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3.5  cel: dziecko otwarte  
międzykulturowo

Wczesne rozpoczęcie nauki pozwala na wykorzystanie 
wszystkich zasobów w celu zapewnienia dziecku jak 
najlepszych szans rozwoju w procesie uczenia się 
języków obcych. Należą do nich wymiar emocjonalny, 
twórczy, społeczny, poznawczy i językowy ogólnego 
rozwoju dziecka. W dużym stopniu należy do nich 
jednak także międzykulturowa kompetencja komuni-
kacyjna.

Dziecko zainteresowane aspektami międzykulturowymi 
i otwarte na nie może stać się później międzykulturowym 
użytkownikiem języka20. Jest to zdeklarowany cel 
dzisiejszego nauczania języków obcych. Miarą kompe-
tencji językowej ucznia nie jest już jedynie kompetencja 
językowa rodzimego użytkownika danego języka, lecz 

umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami 
w zakresie komunikacji międzykulturowej. Uczeń  
w wieku dziecięcym powinien być w ramach wczesnej 
nauki języków obcych konfrontowany z impulsami  
i treściami, na których podstawie mogą się rozwinąć  
u niego otwartość i tolerancja właściwe między-
kulturowym użytkownikom języka. Wczesna styczność 
z językiem obcym powinna budzić zainteresowanie 
językami, prowadzić do poczucia radości podczas ich 
nauki i „motywować dziecko do porozumiewania się 
także w innym języku niż ojczysty”.

20 Por. np. Zarate (1997); Krumm (2003); House (2008)

ZalecenIe
•  Wczesna nauka języków obcych powinna z jednej 

strony koncentrować się na rozwoju kompetencji 
językowych, z drugiej strony jednak powinna 
wspierać także umiejętności ogólne, 
międzykulturowe oraz związane ze strategią 
uczenia się.



3.5.1  kompetencje ogólne
Rozwój kompetencji ogólnych – jak np. kompetencja 
osobista lub społeczna – nie przebiega w oddzieleniu 
od rozwoju innych kompetencji. Jest zatem także 
ważnym zadaniem w zakresie wczesnej nauki języków 
obcych.

W ramach oferty edukacyjnej wczesnego nauczania 
języków obcych powinien być wspierany rozwój 
następujących ogólnych kompetencji:
•  kompetencja osobista: Przez swoje dokonania  

i spostrzeżenia w procesie nauki języka obcego 
dziecko wzmacnia poczucie swojego własnego ja, 
uczy się oceniać i doceniać siebie oraz swoją 
osobistą rolę w obrębie grupy, a także nabiera 
odwagi do działania.

•  kompetencja społeczna: Zdrowa samoocena prowa-
dzi do właściwego postrzegania innych osób  
w grupie. Dziecko postrzega inne osoby w kontekście 
ich osobistego znaczenia, uczy się szanować każdego 
z osobna, pracuje w zespole, rozwija poczucie 
przynależności do grupy.

•  kompetencja emocjonalna: W kontakcie z innymi 
osobami dziecko uczy się wyrażać uczucia, a także 
rozpoznawać konflikty i problemy, poznaje równie 
sposoby, które być może pozwolą na rozwiązanie 
problemu. 

•  kompetencja ruchowa: Ruch podczas procesu uczenia 
się należy do podstawowych potrzeb dziecka, 
wzmacnia zdolność percepcji i przyczynia się do 
ruchowego rozwoju dziecka.

•  kompetencja poznawcza: Język obcy staje się 
medium do przekazywania treści, jest w mniejszym 
stopniu celem samym w sobie. Treści przekazywane 
w języku obcym skłaniają do zastanowienia się, 
wspierają także wydajność pamięci. Ta kompetencja 
rozwija się najwcześniej w wieku ok. dziesięciu lat.

•  kompetencja twórcza: Obce dźwięki i znaki oraz 
nowe i niezwykłe treści cieszą, wzbudzają ciekawość, 
generują nowe pomysły i zachęcają do wypróbowy-
wania nowych zachowań. 

•  kompetencja zachowania uwagi: Nowe wpływy 
uwrażliwiają nas na nasze otoczenie, na nasze 
środowisko, na potrzeby innych ludzi i na rzeczy im 
niezbędne. Bycie uważnym prowadzi do uznania i 
respektu, a także do zaufania.

3.5.2   kompetencje w zakresie  
języków obcych

W zakresie kompetencji językowych, którymi 
dysponować powinny dzieci w wieku ok. dziesięciu lat, 
brak jest do tej pory badań, których wyniki 
pozwoliłyby na jednoznaczne sformułowanie stan-
dardów w tym zakresie. 

Wyjątek stanowi fakt, że dzieci posiadają zdolność 
dobrego opanowania wymowy obcego języka przy 
odpowiednio intensywnej pracy. 

Należy założyć, że rozwój kompetencji językowych 
dziecka w odniesieniu do poszczególnych umiejętności 
przebiega różnie. Ma to przypuszczalnie związek z tym, 
że zajęcia lekcyjne w ramach wczesnej nauki języków 
obcych, szczególnie na początku edukacji w szkole 
podstawowej, koncentrują się przede wszystkim na 
umiejętności słuchania i mówienia. W przedszkolu  
i w oddziałach przedszkolnych na pierwszym planie 
znajdują się umiejętności receptywne – słuchanie, 
rozumienie ze słuchu i rozumienie ogólnie. W szkole 
podstawowej dochodzi do tego coraz więcej strategii  
i aktywności o charakterze produktywnym i inter- 
aktywnym (mówienie, pisanie, interakcja ustna).

ZalecenIa
•  Niezależnie od momentu rozpoczęcia nauki  

w ramach wczesnego nauczania języków obcych 
należy dać każdemu dziecku w początkowej fazie 
odpowiednią ilość czasu na przyswojenie im-
pulsów językowych, bez ponaglania do mówienia 
lub poprawiania w nieodpowiedni sposób prób 
mówienia.

•  Owa szczególna zdolność, którą dzieci dysponują 
w zakresie wymowy, powinna być wspierana  
w sposób przemyślany i intensywny, szczególnie 
przy wykorzystaniu autentycznych nagrań.

•  Umiejętność pisania w języku obcym należy 
wprowadzać bardzo ostrożnie.

•  Input, którego celem jest rozwój kompetencji 
obcojęzycznej, powinien być co do treści, strony 
językowej i metodyki zorientowany na potrzeby 
komunikacyjne dziecka.
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3.5.3  kompetencja międzykulturowa
Rozwój kompetencji międzykulturowej we wczesnej 
nauce języków obcych zawiera z jednej strony aspekt 
wychowawczy: społeczne kontakty z innymi osobami, 
a z drugiej strony aspekt komunikacyjny: porozumie-
nie za pośrednictwem języka obcego. Już na tak 
wczesnym etapie możliwe i pożądane jest 
uwrażliwianie dzieci na kwestie międzykulturowe 
przez dobór odpowiednich treści kształcenia i form 
aktywności, np. za pośrednictwem:
•  treści krajoznawczych na temat kultury języka 

docelowego (np. odnośnie świąt i zwyczajów)
•  materiałów przedstawiających „obcą” i własną 

kulturę w kontraście, przez co wyostrza się postrze-
ganie przez dziecko (np. przedmioty codziennego 
użytku, sztuka)

•  materiałów wspierających empatię wobec osób  
z innych kultur

•  sytuacji zbliżonych do realnych (zabawy w odgrywa-
nie ról), które pozwalają trenować zdolność działania 
w sytuacjach o charakterze międzykulturowym

Dziecko poznaje inną kulturę przez obrazy, teksty albo 
też treści wirtualne, które są mu prezentowane  
w języku obcym. Zasadniczą rolę w procesie postrzegan-
ia tego, co obce, odgrywa równoczesne postrzeganie 
tego, co znane, ponieważ przyrost wiedzy, który jest 
celem, polega w tym przypadku na włączeniu nowych 
informacji i wrażeń w system tego, co znane, 
i powiązaniu ich z tym systemem.

ZalecenIa
Treści i metody należy wybierać tak, by dziecko 
zachowało i pogłębiało swoją naturalną otwartość wobec 
tego, co nowe, i było w procesie nauki uwrażliwiane na 
postrzeganie siebie i innych.

Materiał dydaktyczny powinien być dobrany w taki 
sposób, by umożliwić dziecku, 

•  odkrywanie odmienności w tym, co zna, i znanego  
w tym, co odmienne. 

• zaakceptowanie tego, co odmienne, jako odmienne. 
•  naukę radzenia sobie z niepewnością i lękami 

wynikającymi z kontaktu z nieznanym.



3.5.4   kompetencje w zakresie 
strategii uczenia się

Każdy uczeń przynależy ze względu na swoje predys-
pozycje do określonego typu. W związku z tym może 
wypracować własne techniki i strategie uczenia się, 
które można wykorzystać w możliwie adekwatny 
sposób podczas zajęć lekcyjnych z języka obcego. 
Uczenie się wszystkimi zmysłami oznacza także, że 
dziecko wzmacnia postrzeganie samego siebie, 
dokładnie obserwuje siebie i swoją aktywność  
w procesie uczenia się, tak że uświadamia sobie,  
w jaki sposób najefektywniej uczy się języka obcego. 
Jeśli dziecko zostanie wprowadzone w możliwie 
różnorodne strategie uczenia się, będzie w stanie 
rozpoznać swoje preferencje i kształtować później 
samodzielnie swój proces i rytm uczenia się. 
Strategie uczenia się ułatwiają proces przyswajania 
języków obcych oraz powodują pozytywne nastawie-
nie od ich nauki i używania. Ma to także pozytywny 
wpływ na naukę kolejnych języków obcych.

ZalecenIa
•  Już na etapie wczesnego nauczania języków 

obcych metody i treści kształcenia powinny być 
kształtowane w taki sposób, aby każde dziecko 
miało możliwość uczyć się, obserwować siebie  
i swoją aktywność w procesie uczenia się, 
stopniowego odkrywania, jakim jest typem ucznia, 
i za pośrednictwem których zmysłów uczy się 
najszybciej i najefektywniej.

•  Trening podstawowych strategii komunikacyjnych 
(np. zadawanie pytań, używanie gestów i mimiki 
itd.) i zapamiętywania należy zacząć możliwie 
wcześnie.

•  Dzieciom należy stworzyć okazję do poznania  
i wypróbowania podstawowych technik, które 
stopniowo pozwolą im uczyć się samodzielnie

3.5.5  kompetencja czytelnicza
Kompetencji czytelniczej nie należy utożsamiać  
z kompetencją czytania. Rozwijanie kompetencji 
czytelniczej powinno zacząć się już w domu rodzinnym 
na długo przed świadomym nabyciem umiejętności 
czytania. Słuchanie czytanych bajek i opowiadań, 
wspólne „czytanie” i omawianie książek z obrazkami 
wprowadzają dziecko w krąg kultury czytania i pisanej, 
rozwijają radość z czytania i zainteresowanie nim oraz 
stanowią grunt pod przyszłe, samodzielne czytanie.

Im częściej w otoczeniu dziecka używane jest pismo, za 
tym bardziej oczywistą uważa ono jego wartość 
użytkową. Wskazana jest zatem dbałość o to, aby już 
na wczesnym etapie, np. w przedszkolu, w otoczeniu 
dziecka stale były obecne wytwory kultury pisanej.

Do tych procesów można nawiązać i rozwijać je  
w ramach wczesnej nauki języków obcych. Podczas 
czytania drobnych lektur oprócz aspektów związanych 
z treścią należy uwzględniać i rozwijać także 
wrażliwość na elementy tworzące napięcie albo 
odkrywać szczególne cechy tekstu („Za siedmioma 
górami, za siedmioma lasami...”).

Aby przygotować dziecko do fazy wczesnej nauki 
języków obcych, korzystne jest środowisko życia,  
w którym 
•  są osoby, np. rodzice albo starsze rodzeństwo, 

stanowiące dla dziecka czytający wzorzec 
•  dostępny jest różnorodny zbiór materiałów pisanych, 

z których dziecko może swobodnie korzystać
•  dostępne są książki, które można dziecku przeczytać, 

lub które może samo eksplorować
•  w otoczeniu edukacyjnym są kąciki do czytania  

i pisania, np. w oddziale przedszkolnym lub w szkole 
podstawowej

•  dorośli w razie konieczności udzielają odpowiedzi na 
pytania dziecka i w ten sposób wspierają proces 
nauki czytania.

ZalecenIa
•  Zanim dziecko zacznie zajmować się bliżej 

pisaniem w języku obcym, powinno być już 
zaznajomione z pisaniem w jego własnym języku.

•  Środowisko życia dziecka powinno oferować mu 
możliwie bogatą paletę możliwości kontaktu ze 
słowem pisanym, aby już na wczesnym etapie 
wspierać zaciekawienie książkami (itp.) oraz 
ogólne zainteresowanie czytaniem. 
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3.6  Treści odpowiednie dla wczesnej 
nauki języków obcych

Dobór treści pod względem językowym i tematycz-
nym powinien kierować się zainteresowaniami dzieci 
oraz ich rozwojem z punktu widzenia psychologii 
uczenia się. Treści powinny odpowiadać zainteresowa-
niom dziecka i rozwijać je, odnosić się do jego uczuć, 
wspierać zaangażowanie, fantazję i kreatywność oraz 
sprawiać mu przyjemność.

Treści przekazywane w procesie wczesnej nauki 
języków obcych uzupełniają i różnicują obraz świata, 
który dziecko tworzy albo już stworzyło na gruncie 
języka ojczystego. Ich progresja ma charakter seman-
tyczny i pragmatyczny przy daleko idącej rezygnacji  
z progresji gramatycznej. Przekazywanie treści po - 
winno odbywać się w miarę możności przy wykor-
zystaniu autentycznych materiałów. Wskazane są 
proste rodzaje tekstów, jak np. rymowanki, piosenki, 
powiedzonka, bajki, opowiadania. Teksty nieautenty-
czne, stworzone na potrzeby zajęć lekcyjnych 
powinny wzorować się na autentycznym języku i na 
autentycznych rodzajach tekstu oraz uwzględniać 
zarówno formy narracyjne, jak i dialogowe.

W celu rozwinięcia kompetencji językowych  
w zakresie umiejętności słuchania, mówienia, czytania 
i pisania a także umiejętności działania komunikacyj-
nego przez dziecko na co dzień, uczniowie potrzebują 
słownictwa i struktur językowych adekwatnych do 
środowiska życia dziecka. Programy nauczania muszą 
wyznaczać w tym względzie nie tylko zakres tematów, 
ale także struktury do opanowania przez dziecko  
w kontekście danego tematu, które powinny być 
uwzględnione w książkach z obrazkami i podręczni-
kach. Integralną częścią oferty dydaktycznej powinno 
być także ćwiczenie wymowy. Dużą pomoc stanowią 
w tym względzie media audialne i audiowizualne  
z nagraniami prezentującymi wymowę wymowę 
rodzimego użytkownika języka. Ważnym elementem 
wczesnej nauki języków obcych są też środki 
parajęzykowe, jak gestykulacja i mimika, oraz inne 
środki językowe, które są ściśle związane z wymiarem 
społecznym i kulturowym posługiwania się językiem 
docelowym (zwroty na powitanie, zwracanie się do 
osób, formuły grzecznościowe itd.).
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ZalecenIa
•  Treści stanowiące podstawę oferty edukacyjnej w 

zakresie wczesnej nauki języka obcego powinny być 
przekazywane jako część kontekstów komunikacyj-
nych i dotyczyć na przykład wymienionych poniżej 
tematów ogólnych a także wprowadzać w sposób 
świadomy w słownictwo z zakresu tych tematów. 

Tematy i sytuacje 
•  kultura dnia codziennego i dziecięca:  

Dziecko w różnych kontekstach, np. ja i moja 
rodzina/przyjaciele, przedszkole/szkoła, gry  
i zabawy, hobby, sport, zwierzęta, podróże, pory 
roku/pogoda, jedzenie i picie, ciało/zdrowie, ubranie, 
święta i zwyczaje, ochrona środowiska itd.

•  aspekty tematyczne: 
W ramach wymienionych wyżej tematów wiedza 
dzieci wzbogacana jest o nowe doświadczenia  
i wiadomości na temat ludzi i środowiska.

•  aspekty międzykulturowe i krajoznawcze: 
Poznawanie dnia powszedniego/zwyczajów w kraju 
języka docelowego w oparciu o przykłady oraz 
porównanie z własnym środowiskiem życia.  

Słownictwo
•  W ramach wymienionych wyżej tematów i sytuacji 

powinno zostać opanowane adekwatne do wieku 
słownictwo obejmujące możliwie wszystkie części 
mowy.

•  Przy doborze istotnych pod względem wymowy 
treści oraz struktur językowych należy mieć na 
uwadze następujące aspekty:

wymowa
•  Na odpowiednią wymowę i intonację należy zwracać 

uwagę już na wczesnym etapie.
•  Należy uświadamiać uczącemu się dziecku różnice 

między językiem ojczystym a obcym.
•  Podczas ćwiczenia wymowy powinny być stosowane 

zarówno ćwiczenia słuchowe, jak i artykulacyjne.

Struktury językowe i używanie języka 
•  Realizacja celów komunikacyjnych powinna być 

łączona z prostymi strukturami składniowymi 
(przede wszystkim zdania główne), w szczególności 
jeśli chodzi o produkcję językową w bezpośredniej 
komunikacji ustnej. W przypadku rozumienia tekstów 
(teksty słuchane i czytane) można stopniowo 
wprowadzać także bardziej skomplikowane struktury 
w celu zwiększenia możliwości rozumienia języka 
obcego.

•  Pewna ilość reguł językowych oraz wgląd w pewne 
prawidłowości mogą przyczynić się do większej 
przejrzystości na etapie wczesnej nauki języków 
obcych i stanowić fundament do refleksji nad 
językiem w przyszłości. Nie wolno jednak utożsamiać 
tego z nauką gramatyki. Takie postępowanie powinno 
wynikać z aspektów komunikacyjnych lub być 
związane z konkretnymi treściami. Dryl językowy, 
dedukcyjne wprowadzanie reguł gramatycznych i 
używanie terminologii metajęzykowej w żadnym 
razie nie odpowiadają stopniowi rozwoju kognityw-
nego dziecka w wieku ok. czterech do dziesięciu lat i 
nie prowadzą do celu, którym jest używanie języka 
do komunikacji. 

•  Do istotnych treści w zakresie wczesnej nauki 
języków obcych należą jako integralna część 
bezpośredniej komunikacji także środki poza- i 
parajęzykowe:

niewerbalne środki komunikacji
•  Sytuacjom komunikacyjnym powinny towarzyszyć 

zarówno wspierające je czynności praktyczne 
(wskazywanie na coś, naśladowanie czegoś itd.), jak  
i odpowiednie środki o charakterze parajęzykowym 
w postaci mowy ciała (gestykulacja, mimika,  
postawa, kontakt wzrokowy, dotyk itd.). Ponieważ 
środki te są zakorzenione w danej kulturze, mogą 
znacząco przyczynić się tego, czy komunikacja się 
powiedzie czy też nie.
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3.7 Zasady metodyczno-dydaktyczne
W ramach wczesnej nauki języków obcych dziecko 
powinno być traktowane całościowo oraz z uwz-
ględnieniem jego podstawowych potrzeb. Należy  
mu przy tym zapewnić oprócz faz intensywnego 
zajmowania się nowym językiem i nową kulturą  
także fazy „spokoju”, aby mogło się zastanowić  
i lepiej skoncentrować oraz zaspokoić swoje potrzeby 
motoryczne.

Wymienione poniżej zasady odnoszą się do czynni-
ków, które determinują przebieg zajęć lekcyjnych i  
nawiązują tym samym do aspektów omówionych  
w poprzednich rozdziałach. Każda z tych zasad jest 
tak samo ważna dla zakończenia wczesnej nauki 
języka obcego sukcesem.

zasady w zakresie celów kształcenia  
i treści zajęć lekcyjnych
•  Dziecko powinno znajdować się w centrum procesu 

nauki.
•  Wychowawcy i nauczyciele powinni znać i uwzględ-

niać indywidualne fizyczne oraz sensoryczne 
potrzeby dzieci i wspierać przez to rozwój ich 
kompetencji emocjonalnych, społecznych i motory-
cznych w ramach oferty edukacyjnej w zakresie 
wczesnej nauki języków obcych.

•  Cele, tematy, treści i formy nauki powinny być tak 
określone, aby nawiązywały do środowiska życia  
i świata doświadczeń dziecka. Powinny mieć 
bezpośrednie znaczenie i być użytecznymi dla 
dziecka na co dzień.

•  Odpowiednio do stopnia rozwoju dziecka język 
słyszany i mówiony znajduje się jako przedmiot 
nauki, szczególnie na etapach początkowych, na 
pierwszym planie.

•  Wprowadzanie czytania i pisania w oddziałach 
przedszkolnych oraz w pierwszych latach szkoły 
podstawowej powinno odbywać się metodą małych 
kroków i być przesunięte czasowo względem siebie. 
Recepcja wyprzedza produkcję, rozumienie przed 
mówieniem, mówienie przed pisaniem. Rezygnuje  
się – przynajmniej w daleko idącym stopniu –  
z uświadamiania struktur.

•  Znajomość języka powinna być rozwijana w formie 
progresji spiralnej.

• Koncepcje, które ściśle wiążą naukę języków  
z przekazywaniem określonych treści, umożliwiają 
bardziej otwarte formy prowadzenia zajęć lekcyjnych, 
np. uczenie się wykraczające poza jeden przedmiot.

zasady w zakresie interakcji w grupie uczniów
•  Dzieci w grupie powinny brać pod uwagę.
•  Dzieci powinny mieć możliwość współdecydowania 

podczas przydzielania zadań w procesie nauczania.
•  Powinny pomagać sobie w obrębie grupy podczas 

wzajemnej komunikacji.

zasady w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych
•  Procesy uczenia się u młodych uczniów języków 

obcych powinny przebiegać w sposób zorientowany 
na zabawę i działanie.

•  Reguły i zależności powinny być przez uczniów 
doświadczane, naśladowanea w określonych 
przypadkach także odkrywane w oparciu o 
przykłady (indukcyjne uczenie się wzgl. uczenie się 
przez odkrywanie).

•  Podczas wszystkich faz zajęć lekcyjnych powinno się 
wykorzystywać możliwie wiele różnych kanałów 
percepcji, tak aby w sposób optymalny wyjść w tym 
względzie naprzeciw potrzebom każdego z typów 
uczenia się (multisensoryczne/całościowe uczenie się 
przez słuchanie, patrzenie, dotykanie, wąchanie, 
czytanie, poruszanie, mówienie, pisanie, malowanie).

•  Należy ułatwiać procesy uczenia się za pomocą 
przykładów i wizualizacji; zadania odpowiadające 
metodzie małych kroków oraz uwzględniające 
różnicę poziomu i tempa pracy poszczególnych 
uczniów wspierają zrozumienie i stosowanie 
materiału.

•  Częsta zmiana form socjalnych (praca samodzielna, 
w parach, w małych i dużych grupach) oraz form 
prowadzenia zajęć lekcyjnych (praca metodą stacji, 
metodą projektu, scenariusze) zapewnia urozmaice-
nie zajęć lekcyjnych, co wpływa dodatnio na 
zainteresowanie i koncentrację.

•  Różne modele metodyczne (Total Physical Response, 
model narracyjny itp.) powinny być stosowane 
adekwatnie do celów i treści oraz, jeśli są ku temu 
odpowiednie warunki, łączone ze sobą.

•  We wczesnej nauce języków 
obcych nie ponagla się 
dzieci, żeby zaczęły 
mówić. Dziecko 
najpierw słucha, 
rozumie i rejestruje, a 
reaguje często dopiero 
po upływie dłuższego 
czasu, np. naśladując 
pojedyncze słowa w 
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języku obcym albo używając ich w zdaniach wypo-
wiadanych w języku ojczystym.

•  Wychowawcy lub nauczyciele mówią w miarę 
możliwości jedynie w języku obcym, pokazując 
jednak, że rozumieją dzieci, nawet jeśli używa ono 
języka ojczystego.

•  Za naczelną zasadę w początkowym nauczaniu 
języków obcych można z pewnością uznać: Języka 
obcego - tak dużo jak to możliwe, języka ojczystego 
- tak mało jak to konieczne, niezbędne. 

•  Nauczyciel powinien dokładnie wiedzieć, jakie 
doświadczenia w nauce języków obcych mają jego 
uczniowie i brać pod uwagę oraz wykorzystywać  
w miarę możliwości podczas zajęć lekcyjnych 
indywidualną wielojęzyczność wzgl. całkowity stan 
posiadania językowego poszczególnych uczniów.  
W sprzyjających sytuacjach można od czasu do 
czasu wskazywać w sposób zrozumiały dla dziecka 
na analogie lub różnice między językiem obcym  
a ojczystym albo też innymi językami w otoczeniu 
dziecka, co przyczynia się do rozwoju świadomości 
językowej dziecka.

•  Uczeń powinien otrzymywać od nauczyciela 
bezpośrednią informację zwrotną na temat rezul-
tatów swojego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych; 
szczególnie silnie motywuje pozytywne wzmocnie-
nie. 

•  Błędy są naturalną częścią rozwijającej się 
znajomości języka i uwzględniane są w ramach 
różnych form udzielania informacji zwrotnej. Ustnej 
produkcji językowej nie wolno przerywać przez 
poprawianie błędów.

zasady w zakresie klimatu i miejsca uczenia się

•  Nauczyciel tworzy przyjazną dzieciom, odprężającą  
i wolną od lęku atmosferę, która jednocześnie 
zawiera w sobie impulsy i wyzwania oraz podwyższa 
gotowość dziecka do współuczestnictwa. 

•  W miarę możliwości oferta edukacyjna w zakresie 
nauki języków obcych realizowana jest w trwałym, 
niezmiennym otoczeniu, np. zawsze w tym samym 
pomieszczeniu albo w tym samym kąciku do nauki, 
tak aby zostały zabezpieczone przestrzenne 
przesłanki do rozwoju uwagi i koncentracji dzieci.

•  Miejsce, w którym odbywa się nauka, powinno być 
urządzone w taki sposób, by zapewnić łatwy dostęp 
do niezbędnych materiałów i urządzeń oraz ich 
łatwą obsługę, żeby nie zakłócać toku nauki, oraz po 
to, żeby dzieci, wychowawcy lub nauczyciele  
w czasie zajęć lekcyjnych nie powodowali niepotr 
zebnie niepokoju i chaosu.

•  Przejrzyste struktury (np. w zakresie rozplanowania 
czasu, w przypadku określonych rytuałów albo 
zajmowania miejsc w klasie), które np. przez stoso-
wanie napisów i ustalenia także stają się rutyną, 
automatyzują procesy uczenia się i są adekwatne do 
dziecięcej potrzeby regularności.

zasady w zakresie materiałów dydaktycznych  
i mediów 
•  Media (w szczególności nowe media) powinny być 

stosowane w sposób zaplanowany, przemyślany oraz 
w ograniczonych ramach czasowych.

•  Przez stosowanie autentycznych mediów  
i materiałów (rymowanki, piosenki, opowiadania, 
książki dla dzieci, materiały wizualizacyjne, progra-
my telewizyjne, filmy) wraz z treściami językowymi 
przekazywane są także treści o charakterze kultu-
rowym.

•  Materiały do nauki nie powinny jedynie przekazywać 
treści językowych i kulturowych. Powinny umożliwić 
także praktyczne doświadczenie właściwego 
zachowania się w otoczeniu.

ZalecenIe
Aby w procesie nauki języka nie tracić z oczu 
całościowego rozwoju dziecka, należy stosować 
powyższe zasady metodyczno-dydaktyczne 
stosownie do sytuacji.
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3.8 Media 
Media są dziś obecne także w świecie dziecka. Badania 
pokazują, że telewizja jest w Niemczech najbardziej 
lubianym i najczęściej użytkowanym przez dzieci 
medium wyprzedzając wyraźnie kasety audio i książki 
z obrazkami21. Media są integralną częścią dziecięcego 
świata, a przetwarzanie przeżyć dostarczanych przez 
media stanowi ważny element rozwoju sfery doznań  
u młodszych dzieci. Z tego względu media powinny, 
abstrahując od krytycznych wobec nich głosów, 
odgrywać także ważną rolę.

Czy zastosowanie mediów ma sens, zależy od jego 
jakości, pedagogicznie właściwego włączenia w proces 
nauki i indywidualnego wsparcia przez rodziców, 
wychowawców lub nauczycieli. Jeśli media stosowane 
są w sposób odpowiedni dla dzieci, mogą mieć 
pozytywny wkład w kształtowanie procesów uczenia 
się. Przyczyniają się do urozmaicenia zajęć lekcyjnych, 
umożliwiają nauczanie multisensoryczne i indywidual-
ne dotarcie do ucznia. Mogą mieć także korzystny 
wpływ na rozwój zdolności koncentracji i pamięci.

Podczas realizacji oferty edukacyjnej w zakresie 
wczesnej nauki języków obcych media – tzn. wszy-
stkie możliwe materiały do gier i zabaw, nauki a także 
media elektroniczne – przekazują treści edukacyjne  
w różny sposób. Media mogą inicjować procesy 
uczenia się, mogą im towarzyszyć, wspierać je, 
pogłębiać przez możliwość powtarzania, ale także 
mogą służyć zapisywaniu i dokumentowaniu wyników 
nauki. Natomiast niekontrolowane zastosowanie 
mediów może zakłócać i utrudniać procesy uczenia 
się.

Podczas nauczania dzieci stosuje się z reguły realne 
przedmioty z bezpośredniego otoczenia oraz ze świata 
natury, zabawki, pacynki, gry planszowe, w kości  
i inne gry. Do najczęściej używanych mediów druko-
wanych należą karty z obrazkami i słówkami, książki  
z obrazkami, podręczniki, czasopisma oraz folie lub 
plakaty. Do tego dochodzą jeszcze media, które 

wymagają użycia sprzętu technicznego, jak nagrania 
audio, zdjęcia i filmy, płyty CD-ROM, Internet i email. 
Cyfrowa obróbka zdjęć, elektroniczne formy komuni-
kacji lub pomoce, jak tablica interaktywna działają na 
dzieci niezmiernie przyciągająco i mogą już na etapie 
wczesnej nauki języków obcych przekazywać 
pożyteczną wiedzę oraz w znacznym stopniu 
motywować do nauki.

Dzieci są bardzo aktywne w posługiwaniu się media-
mi, chętnie same obsługują urządzenia i są przy tym 
bardzo samodzielne. Tylko rzeczywisty kontakt  
z mediami może prowadzić do pozyskania faktycznej 
kompetencji. Nauczyciele języków obcych w przedsz-
kolach i szkołach stosują zarówno autentyczne 
materiały i media, jak też adaptowane bądź tworzone 
specjalnie na potrzeby zajęć lekcyjnych. W przypadku 
materiałów adaptowanych lub dydaktyzowanych 
wskazane jest, żeby co do swojej formy i treści, 
pomimo uproszczeń na potrzeby zajęć lekcyjnych, 
wykazywały możliwie daleko idące podobieństwo do 
wyjściowych materiałów oryginalnych.

 21  Feierabend/Mohr (2004)
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ZalecenIa
•  Podstawą wyboru i zastosowania tradycyjnych i 

nowych mediów powinny być cele, treści i zasady 
metodyczno-dydaktyczne wczesnej nauki języków 
obcych.

•  Niezależnie od ich rodzaju zastosowanie mediów 
powinno być dozowane i dobrze przemyślane. 
Użycie mediów powinno wspierać proces nauki  
i wzbogacać go, a nie stać się celem samym  
w sobie.

•  Stosowanie mediów służy procesowi nauki języka 
tak samo jak wychowanie medialne i rozwijanie 
kompetencji medialnej. Zdobywaniu doświadczeń  
w kontakcie z mediami powinni towarzyszyć 
wychowawcy i nauczyciele, aby z jednej strony 
wyjaśnić dzieciom zasady korzystania z mediów,  
a z drugiej strony nauczyć je oceniać, jaką wartość  
konkretne media mają dla nich osobiście.

•  Wychowawcy i nauczyciele powinni rozpoznawać 
w czasie zajęć oznaki kontaktu dzieci z mediami 
(np. odgrywanie ról, próby przetworzenia wrażeń, 
rozmowy z innymi dziećmi na temat audycji tele- 
wizyjnych itp.), nawiązywać do nich i wykorzysty-
wać je do lepszego zrozumienia procesu uczenia się 
przez dziecko.

•  Dzieci uwielbiają działać i powinno się wspierać  
ich dążenia do aktywnej roli przy korzystaniu  
z mediów.
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3.9  Diagnoza, mierzenie poziomu 
umiejętności i ocena22

Obserwacja i dokumentacja procesów uczenia się  
w zakresie wczesnej nauki języków obcych a także 
stała refleksja nad nimi ma dla wychowawców  
i nauczycieli duże znaczenie, jeśli chcą w sposób 
odpowiedzialny asystować dzieciom w procesie uczenia 
się. Mogą przez to dostrzec skłonności i zaintereso- 
wania każdego dziecka i odpowiednio je wspierać. Ale 
również w przypadku rodziców, a przede wszystkim 
samych dzieci proces zajmowania się językiem obcym 
powinien przebiegać możliwie świadomie, żeby  
mogły one stopniowo sterować własnym uczeniem się 
i wykorzystywać je do realizacji własnych celów.
Procesy uczenia się u dzieci mogą być co do zasady 
albo stale obserwowane i dokumentowane przez 
wychowawców i nauczycieli, albo też dziecko nauczy 
się dokonywać samodzielnej oceny własnych osiągnięć 
w ramach samoobserwacji.
W pierwszym przypadku dzieci otrzymują informację 
zwrotną na temat poziomu ich umiejętności 
językowych wraz ze wskazówkami odnośnie dalszego 
rozwoju językowego. Rozmowa z nauczycielem, 
poczucie, że także drobne osiągnięcia są zauważane,  
a przede wszystkim, że znajdują one uznanie, motywuje 
do dalszej nauki. Dokumentacja procesu nauki języka 
pozwala na identyfikację strategii uczenia się, które na 
ten proces mają szczególnie korzystny wpływ.

Rozwinięcie u dziecka umiejętności samooceny jest  
z drugiej strony pierwszym krokiem w kierunku 
refleksji nad uczeniem się oraz uczy stopniowo 
sterowania własnym procesem nauki. Rozumiane  
w ten sposób ustalanie poziomu umiejętności 
wzmacnia poczucie własnego „ja” i wpływa korzystnie 
na rozwój osobowości.
Nauczyciele z kolei otrzymają za pośrednictwem 
wyników ewaluacji informację zwrotną odnośnie 
sukcesu lub porażki ich działań metodyczno-dydakty-
cznych. Poszczególne dokumenty sporządzone przez 
dziecko lub zrealizowane zadania pokazują rozwój 
językowy i społeczny dziecka. Punktem odniesienia  
w procesie planowania i przeprowadzania zajęć 
lekcyjnych a także refleksji nad nimi mogą być  
w znaczącym stopniu wyniki ewaluacji.

Przez ustalanie poziomu umiejętności w procesie 
samooceny także rodzice otrzymują informację 

zwrotną na temat postępów w nauce swojego dziecka 
– z jego własnej perspektywy. W ten sposób łatwiej 
będzie im zaakceptować i poprzeć stanowisko 
nauczyciela. Dzienniki nauki, które dzieci wypełniają  
w domu i ilustrują np. zdjęciami lub rysunkami ich 
rodziny i domu, dają dziecku i rodzicom możliwość 
dyskretnego komunikowania swoich osobistych 
zainteresowań. Z drugiej strony dostarczają one 
nauczycielowi ogólnej wiedzy, która ułatwia otwarte  
i partnerskie kontakty.

Jeśli od początku dokumentowane są możliwie liczne 
aspekty procesu nauki, to także przy przejściu na 
następny poziom edukacji szkolnej łatwiej jest 
zagwarantować, że nie będą stawiane zbyt wysokie 
lub zbyt niskie wymagania. W procesie planowania 
zajęć lekcyjnych można by uniknąć niepożądanego 
indywidualnego rozwoju ucznia np. przez odpowiedni 
skład grupy. 

Ewaluacja służy zatem refleksji nad poszczególnymi 
krokami na drodze uczenia się. Jednak nie tylko 
wyniki mierzone w określonych odstępach czasu dają 
impulsy do dalszej pracy, lecz przede wszystkim 
indywidualne uwarunkowania i starania.

Sposoby mierzenia postępów w nauce nie powinny 
różnić się od zwykłych, znanych dzieciom z codziennej 
nauki czynności i zadań. Ustalanie poziomu 
umiejętności przez nauczycieli, tak samo jak samooce-
na i autorefleksja dzieci, nie są instrumentami kontroli 
i nie mogą wywoływać lęku i presji. W oddziałach 
przedszkolnych a także w pierwszych latach szkoły 
podstawowej dobrze jest całkowicie zrezygnować ze 
stosowania stopni, stwierdzając stopień rozwoju 
kompetencji jedynie w formie oceny opisowej, 
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informacji o procesie nauki ucznia. Nawet 
wstrzemięźliwe stwierdzanie poziomu umiejętności 
albo jego ocenianie może zakłócić radość dziecka  
z uczenia się i wpłynąć negatywnie na motywację do 
dalszej nauki.

W przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych  
i w początkowym okresie szkoły podstawowej można 
sprawdzać np. stopień rozumienia stawiając dzieciom 
za zadanie reakcję (mimika, gestykulacja, ruch, 
malowanie itp.) na opowiedziany lub odczytany tekst. 
Na dalszych etapach w celu ustalenia poziomu 
umiejętności można sięgać po kolejne sprawności; 
zawsze należy jednak pamiętać o tym, aby unikać 
odpytywania i stosować jak najkreatywniejsze metody 
ustalania poziomu umiejętności lub oceny osiągnięć 
edukacyjnych, tak aby proces nauki nie został 
zredukowany do zwykłego kontrolowania.

Portfolio językowe jest jednym z instrumentów 
stwierdzania poziomu umiejętności. Dokumentuje 
zarówno proces nauki języków, jak i doświadczenia 
dzieci. Jego zastosowanie wymaga rozwijającej się 
stopniowo i zainicjowanej przez nauczyciela 
umiejętności samoobserwacji i samooceny.

Z inicjatywy Rady Europy powstały oficjalne „Euro- 
pejskie Portfolia Językowe” dla poszczególnych 
krajów. Składają się one się z trzech części: biografii 
językowej, dossier i paszportu językowego, i mogą być 
prowadzone nawet dla małych dzieci uczących się 
języków obcych.

•  „Biografia językowa” zawiera osobisty zapis 
wydarzeń związanych z nauką języków obcych  
przez właściciela Portfolio, jego doświadczeń w tym 
zakresie i spotkań o charakterze interkulturowym, 
karty samooceny pomagające ocenić własne 
umiejętności, wyznaczone cele jako pomoc  
w planowaniu własnej nauki i rozwijaniu indywidual-
nych strategii uczenia się itd.

•  „Dossier” jest zbiorem wybranych przez właściciela 
Portfolio prac z okresu nauki (obrazki, wypracowa-
nia, wiersze, płyty CD, plakaty itd.) 23.

•  „Paszport językowy” informuje o umiejętnościach 
językowych właściciela Portfolio według poszczegól-
nych poziomów biegłości. Wypełnia go nauczyciel.

•  W zależności od grupy wiekowej należy uwzględniać 
każdą część Portfolio z różną intensywnością.  
W przedszkolu pracuje się przede wszystkim  
z Dossier i wykorzystuje jako podstawę opisu 
postępów w nauce. W szkole podstawowej można 
stopniowo zaznajamiać dzieci z pracą nad ich 
Biografią językową24.

•  Poza samodzielną oceną własnych umiejętności 
językowych Portfolio umożliwia także informowanie 
o nich innych osób (rodziców i nauczycieli w  
przypadku zmiany poziomu edukacji). Szczególnie 
użyteczne jest Portfolio w przypadku przejścia na 
wyższy poziom edukacji. Ale oczywiście nie jest to 
certyfikat czy świadectwo, lecz swego rodzaju 
dziennik, który przez swoją zindywidualizowaną 
formę ma stanowić osobistą pomoc dla dziecka. 

•  Odradza się czynienie z Portfolio pod naciskiem 
instytucji obowiązkowego zadania dla nauczycieli  
i uczniów25.

22 Por. także BIG (2008)
23 Rau/Legutke (2008)
24 Por. Kolb (2008)
25  Por. Burwitz-Melzer (2008) z modelem Portfolio  

językowego dla różnych typów szkół

ZalecenIa
•  We wczesnej nauce języków obcych postępy 

uczniów należy postrzegać przede wszystkim  
w kontekście procesów uczenia się. Należy unikać 
zbyt silnego skupiania się na wynikach nauki.

•  Każdy proces ewaluacji powinien być zaplanowa-
ny starannie, z dużym wyprzedzeniem i być 
monitorowany.

•  Jako jeden z instrumentów ustalania poziomu 
umiejętności może zostać wykorzystane Portfolio 
Językowe. Zaleca się wprowadzenie Portfolio już 
w przedszkolu i prowadzenie go po zakończeniu 
okresu nauki w szkole podstawowej także na 
kolejnym etapie edukacji, aby pokazać ciągłość  
w biografii ucznia.
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