
Polityka dotycząca 
kształcenia językowego na 
wyspie Jersey – z jakimi 
korzyściami się wiąże?
Można się zastanawiać, dlaczego na Jersey konieczne jest wprowadzenie polityki 
dotyczącej kształcenia językowego i jakie będzie ona miała konsekwencje dla 
mieszkańców. Szkoły na Jersey są wielojęzyczne: uczniowie posługują się różnymi 
językami. Niektórzy z nich mówią językiem rodzimym dla wyspy, natomiast inni 
posługują się językami spoza niej. Oto najważniejsze fragmenty nowej polityki 
opisujące jej wpływ na uczniów.

Wszyscy uczniowie mają możliwość 
nauki języków, którymi posługują się 
ich społeczności i inne kraje.

Język angielski jest językiem 
wykładowym w szkołach w Jersey od 
1912 r. W coraz bardziej zglobalizowanym 
świecie nasi uczniowie muszą osiągnąć 
wysoki poziom umiejętności w zakresie 
tego języka do chwili zakończenia 
kształcenia i wejścia na rynek pracy.

Dwujęzyczność ma wiele zalet: rozwija mózg, pomaga 
komunikować się ze światem i jest umiejętnością 
docenianą przez wszystkich pracodawców.

Każdy język jest cenny: zarówno język angielski, jak 
i ten, którym posługuje się w domu. Języki ojczyste 
pomagają nam komunikować się z rodzinami i 
społecznościami, ale stanowią one również cenny 
zasób w kształceniu i rozwoju zawodowym. Szkoły 
powinny zapewniać uczniom możliwość ciągłego 
posługiwania się językiem ojczystym i rozwijania 
umiejętności w jego zakresie.

Dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie języka 
angielskiego pomogą im w osiągnięciu wyników 
akademickich oraz otworzą drzwi do przyszłego 
kształcenia i kariery. Wszyscy uczniowie powinni 
otrzymywać wsparcie, by mogli w pełni rozwijać swoje 
umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

Jèrriais to historyczny język Jersey 
będący nieodzownym elementem 
wyspy. Poszerzenie wiedzy o jèrriais 
albo nauczenie się go mogą pomóc 
nam wszystkim w stworzeniu 
poczucia przynależności na wyspie 
Jersey oraz ochronie języka, 
któremu grozi zanik. 

Polityka dotycząca kształcenia 
językowego na wyspie Jersey 
w całości dotyczy języków i 
wszystkich uczniów. Sprawdź 
inicjatywy prowadzone w szkole 
Twoich dzieci, aby dowiedzieć 
się, jak możesz pomóc! 
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Język, którym dziecko posługuje 
się w domu, a którego używa 
również w szkole, to niezbędny 
element jego rozwoju poznawczego, 
emocjonalnego, społecznego i 
tożsamościowego
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Nauczenie się unikatowego, rodzimego 
języka wyspy Jersey, czyli jèrriais, i 
porozumiewanie się nim mogą wzbudzić 
we wszystkich mieszkańcach niezależnie 
od pochodzenia poczucie przynależności. 
Przyczyniają się do poszerzania wiedzy  
o językach i kulturach oraz ułatwiają 
naukę innych, zwłaszcza francuskiego


