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Cele europejskiej polityki edukacyjnej:  

• znajomość przynajmniej 2 języków obcych  

• nauka języka obcego od możliwie najmłodszych lat  

• umiejętność uczenia się przez całe życie  



Komunikacja we współczesnym świecie  

„W różnych sytuacjach człowiek uaktywnia różne składniki swojej kompetencji, 
stosownie do wymagań decydujących o skutecznej komunikacji z danym 
rozmówcą. Tak na przykład rozmówcy mogą przechodzić z jednego języka czy 
dialektu na inny, skutecznie wykorzystując umiejętność wypowiadania się w 
jednym języku, a rozumienia w drugim. W innym przypadku ktoś może próbować 
zrozumieć znaczenie tekstu napisanego lub wypowiedzianego w „nieznanym” mu 
wcześniej języku, korzystając ze swojej znajomości innych języków, czyli 
rozpoznając w nieznanym tekście choćby słowa ze wspólnego, międzynarodowego 
zasobu leksykalnego. (…) Można (…) próbować osiągnąć jakiś stopień porozumienia 
(…) używając wszystkich znanych sobie języków i dialektów, a także stosując środki 
paralingwistyczne, takie jak mimika, gesty, wyraz twarzy itp., co przy 
maksymalnym uproszczeniu języka może przynieść pewien sukces komunikacyjny.” 
(ESOKJ 2003: 16) 



Cele kształcenia językowego  

Kompetencje językowe  Kompetencje pozajęzykowe   

KOMUNIKACJA 
gramatyka, 
słownictwo, 

fonetyka,  
…..  

 

 
 

świadomość językowa, 
kompetencja interkulturowa, 

strategie uczenia się, 
strategie komunikacyjne, 

autonomia, 
współdziałanie w grupie 

….. 
 
  





Cele uczenia się języka obcego w przedszkolu: 

językowe  

kulturowe 

psychologiczne  

(kognitywne) 



Cele językowe: 

• rozwój kompetencji językowej (NIE komunikacyjnej); 

• rozwój kompetencji fonetycznej – zjawisko „wieku krytycznego”; 

• rozwój wczesnej świadomości językowej 

 



Cele kulturowe 

• otwartość na „inność” 

• poznanie i zrozumienie kultury „Innego” 

• zwyczaje 

• dziedzictwo kulturowe  

• wymiar kulturowy języka (hipoteza Sapira i Whorfa)  

„ (…) każdy język w różny sposób kategoryzuje rzeczywistość. Przyswajając sobie jeden język, 
przyswajamy sobie zarazem sposoby myślenia i systemy pojęciowe, czego nie jesteśmy 
świadomi, tak bardzo wydaje się nam to naturalne.” (Wróblewska-Pawlak 2003: 80)  

• poznanie i zrozumienie własnej kultury poprzez kulturę „Innego” 

• otwartość na różnorodność językową i kulturową  

 

 



Cele psychologiczne  

• rozwój osobisty dziecka 

• nabycie strategii uczeniowych 

• większa wiara w siebie i swoje możliwości 

• większe poczucie własnej wartości  

• zwiększenie motywacji do nauki języków obcych 

• rozwój inteligencji wielorakich  



Inteligencje wielorakie 

• inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna, 
wykraczająca poza zdolności lingwistyczno-logiczne (pomiar 
psychometryczny) 

• kulturowe czynniki (≠ genetyczne) kształtujące rozwój 
intelektualny jednostki 

• inteligencje = potencjały, które można aktywować w 
zależności od wartości występujących w danej kulturze 

• 8 inteligencji („posiadane od urodzenia”): językowa, 
muzyczna, matematyczno-logiczna, przestrzenna, 
kinestetyczna, intrapersonalna, interpersonalna, 
przyrodnicza.  



• inteligencja językowa: przetwarzanie informacji językowych (fonologia, 
gramatyka itp.)  łatwość wypowiedzi, bogate słownictwo, wrażliwość na język 

• inteligencja muzyczna: rozumienie i tworzenie przekazu muzycznego  
wrażliwość na struktury rytmiczne i dźwiękowe  

• inteligencja matematyczno-logiczna: rozumienie i wykorzystywanie 
abstrakcyjnych relacji  łatwość w klasyfikowaniu przedmiotów i informacji  

• inteligencja przestrzenna: dobre postrzeganie wzorkowe  tworzenie 
trójwymiarowych obrazów mentalnych i manipulowanie nimi 

• inteligencja kinestetyczna: wykorzystanie całego ciała do wyrażania emocji i 
rozwiązywania problemów  łatwość i precyzja  wykonywania prac 
manualnych 

Inteligencje wielorakie 



• inteligencja intrapersonalna: refleksja nad własnym zachowaniem, 
możliwościami, uczeniem, motywacją itp.  skuteczniejsze stosowanie strategii 
uczeniowych  

• inteligencja interpersonalna: komunikowanie się z innymi  umiejętność 
pracy w zespole 

• inteligencja przyrodnicza: wrażliwość na otaczające środowisko  
zainteresowania przyrodnicze  

Inteligencje wielorakie 



http://www.bc.ore.edu.pl/ 







Nauka JO w przedszkolu 

kompetencje 
językowe  

kompetencje 
pozajęzykowe  

Nauka czy uwrażliwienie ?   



Dziękuję za uwagę! 


