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Polityka językowa edukacji na Jersey 
 

Języki stanowią integralną część życia ludzi mieszkających na Jersey, a ich wkład w zróżnicowane i 

tętniące życiem społeczeństwo należy uznać i docenić. Promocja i rozwój języka mają zasadnicze 

znaczenie dla tożsamości i integracji, celem naszej polityki jest zapewnienie spójnych ram dla 

nauczycieli w celu stworzenia optymalnych warunków dla uczniów do osiągnięcia sukcesu i 

pełnego potencjału. 
 

MISJA WIELOJĘZYCZNOŚCI - OŚWIADCZENIE: 

 

Misja 

Szkoły Jersey zachęcają, przyjmują i reagują na różnorodny zakres mocnych stron językowych, 
potrzeb i tożsamości, mając na celu przygotowanie uczniów do opuszczenia szkoły / uczelni z 
umiejętnościami i kompetencjami językowymi, akademickimi i społecznymi, których potrzebują, 
aby w pełni uczestniczyć i wnieść znaczący wkład w społeczeństwo.Kluczowym elementem 
sukcesu jest umożliwienie dzieciom doceniania własnego języka i kultury jak i języka i kultury 
swoich rówieśników.Podniesienie rangi wszystkich języków ma pozytywny wpływ na integrację i 
dobre samopoczucie uczniów. 
 

Wizja 

Wszyscy uczniowie w pełni i pośrednio uzyskują dostęp i mogą cieszyć się edukacją od 
wczesnego dzieciństwa do klasy 13, która skutkuje wysokim poziomem znajomości języka 
angielskiego, opanowaniem co najmniej oczekiwań związanych z wiekiem oraz możliwościami 
rozwijania biegłości w wielu językach i szerokiego zrozumienia kulturowego. 

Cele polityki są następujące: 

• Opracowanie cało wyspowych podejść do rozwoju języków jako klucza do sukcesu w 

zglobalizowanym świecie 

• Podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z różnorodności kulturowej i 

językowej oraz promowanie jej wkładu w życie na Jersey,  

• Zapewnienie wszystkim dzieciom równych szans na postęp w nauce w wybranych przez 

siebie językach 

• Wspieranie i zachęcanie do nauki nietradycyjnych języków nowożytnych (poza 

francuskim / hiszpańskim / niemieckim) oraz języków ojczystych i tradycyjnych (Jèrriais) 

jako mających równą wartość w rozwoju językowym dziecka  

• Podnoszenie świadomości w środowisku edukacyjnym w zakresie uczenia się 

dowolnego przedmiotu w oparciu o potrzeby językowe oraz zapewnienie, że wszyscy 

nauczyciele, niezależnie od przedmiotu lub specjalizacji, są przygotowani do wspierania 

rozwoju języka na prowadzonych przez siebie zajęciach  
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• Zapewnienie ram, na których można oprzeć skuteczną politykę szkolną, które wspólnie 

tworzą spójną i wspólną strategię dla całej wyspy 

• Zapewnienie wszystkim rodzicom i opiekunom dostępu do informacji na temat edukacji 

ich dzieci, w tym rozwoju języka, umożliwiając im w ten sposób wspieranie dzieci w 

domu. 

Polityka językowa Jersey obejmuje następujące obszary językowe:  
 

• "Wszyscy uczniowie korzystają z możliwości uczenia się języków używanych w ich 
społecznościach i na arenie międzynarodowej." 

 
• "Angielski jest językiem wykładowym w szkołach na Jersey od 1912 roku, a w coraz 

bardziej zglobalizowanym świecie konieczne jest, aby nasi uczniowie mieli wysoko 

rozwiniętą znajomość języka angielskiego przed zakończeniem nauki i rozpoczęciem 

pracy." 

• "Język ojczysty, który każde dziecko wnosi ze sobą do szkoły, jest krytycznym 
elementem ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i tożsamości". 
 

• "Uczenie się i mówienie unikalnym, rdzennym językiem Jèrriais na Jersey może 
zaszczepić poczucie przynależności do wyspiarzy we wszystkich środowiskach, 
przyczyniając się do zwiększenia świadomości językowej i kulturowej oraz potencjalnie 
zapewniając ścieżkę do innych języków, w szczególności francuskiego." 

 

Jaka jest rola współpracy pomiędzy interesariuszami (uczniami, rodzicami, 

wychowawcami, społecznością, specjalistami) we wspieraniu wdrażania polityki 

językowej? 
 

a) Te same kluczowe przesłania muszą być udostępniane wszystkim zainteresowanym 

stronom, aby wspierać rozwój językowy uczniów. 

b) Wystarczające zasoby i odpowiednie strategie wsparcia zostaną zapewnione na 

wszystkich kluczowych etapach dla rodziców / opiekunów, aby mogli zaangażować się w 

naukę swojego dziecka. 

c) Elastyczne i przemyślane podejście do zaangażowania rodziców / opiekunów zapewni, 

że każdy rodzic / opiekun poczuje się włączony. 

d) Utworzenie silnej sieci szkoła - dom - społeczność pozytywnie wpływa na uczenie się i 

samoocenę uczniów. 

e) Wielojęzyczna komunikacja społeczna między wszystkimi zainteresowanymi stronami 

wzmacnia różnorodność społeczności, której służą szkoły. 
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f) Poprzez dotarcie do szerszej społeczności poprzez wydarzenia takie jak występy i 

imprezy charytatywne, szkoły będą odzwierciedlać tożsamość i kulturę społeczności 

szkolnej. 

g) Ustalenia będą odzwierciedlać potrzeby i języki społeczności i będą miejscem do 

uzyskania dostępności dla tej społeczności. 

h) Współpraca między usługami zapewni wszystkim uczniom możliwość nauki Jèrriais  

 


