
Подобро два јазици 
отколку еден

 

Познавањето два јазици е богатство а не 
проблем 
Децата кои учат да зборуваат втор јазик можат различно 
да се однесуваат. Некои ќе бидат тивки и ќе одбијат да се 
вклопат во средината,  а  други, пак,  побргу ќе се 
прилагодат.  Децата на кои англискиот  јазик  им е втор 
јазик  често се оценуваат дека имаат “проблеми со 
јазикот” доколку бргу не го научат англискиот јазик . 
Секое дете кое расте во Австралија и посетува 
австралиско училиште ќе го научи англискиот јазик во 
свое време. 

Двојазичноста не значи дека  постои проблем со 
учењето  туку  претставува  процес на учење на 
јазикот. 

Многу родители се чувствуваат вознемирени затоа што 
им се  чини дека нивните деца не припаѓаат или 
заостануваат во средината бидејќи не го зборуваат 
англискиот јазик пред да тргнат на училиште. Честопати 
родителите и децата не се охрабруваат  да зборуваат на 
нивниот домашен јазик туку им се кажува да зборуваат 
само на англиски јазик. Родителите и едукаторите 
честопати незнаат дека многу основни училишта нудат 
дополнителни часови по англиски јазик  на децата со 
неанглиско потекло (NESB).  

Едукаторите можат да ја намалат загриженоста кај 
родителите на тој начин што ќе им објаснат  дека 
нивните програми  успешно и го помагаат 
изучувањето на англискиот јазик и истовремено го 
подржуваат зборувањето на домашниот јазик. 

Домашните јазици ќе се изгубат засекогаш 
Доколку  децата постојано не се охрабруваат  да го 
зборуваат домашниот јазик,  додека истовремено го учат 

англискиот  јазик, како што растат, поголеми се 
можностите  дека ќе го заборават домашниот јазик или 
воопште нема да сакаат  да го зборуваат истиот . 

 Многу е важно едукаторите да ги подржуваат децата 
и нивните семејства да се чувствуваат добро за 
нивната двојазичност. 
Изучувањето на јазиците е социјална активност 
и се случува во различни културни средини. 
Нашите реакции кон различните нешта може да имаат 
долгорочно влијание кај сите деца, посебно кај децата со 
разновидно културно и јазично потекло (CALD) кои го 
изучуваат англискиот јазик  како втор јазик. Доколку 
пораките што децата и семејствата ги добиваат за 
нивниот јазик се негативни или не се пренесени 
ефективно тие може да се срамат и да дадат отпор да го 
зборат нивниот домашен јазик. 

Децата развиваат силно чувство за идентитет и 
благосостојба кога средината во која учат позитивно 
реагира кон разликите и разновидноста, и активно ја 
подржува  нивната двојазичност. 

 
Оваа брошура е изработена  од Ethnic child care 
family and comm unity services cooperative (ECCFCSC) 
како дел од Програмата за двокултурна подршка

 
(BSP).

 Оваа програма
  

за Children’s Services Central (CSC) 
ја води ECCFCSC. CSC 

 
е координатор

  за професионална  подршка во Нов Јужен Велс и е 
финасиран од австралиската влада во рамките на 
Програмата за припаѓање

 
и професионална подршка.

 
 

                     
МАКЕДОНСКИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Кога децата го зборуваат домашниот 
јазик кај нив се поттикнува чувството 
за идентитет и концептуален развој“      

(EYLF 2009) 

 

 
Оваа брошура може да ја најдете на повеќе 
јазици на интернет страницата www.eccfcsc.org   

 

Двојазичност
и учење на јазици

Ethnic Child Care Family and Community Services 
Cooperative Ltd. 
Building 3, 142 Addison Rd, 
Marrickville, NSW, 2204 
Phone: 02 9569 1288 
Fax: 02 9550 9829 
Web: www.eccfcsc.orrg 
Email: coop@eccfcsc.org 

 



Неколку добри совети за луѓето кои 
работат со мали деца кои зброуваат два 
јазици  

 

За кое лице ќе кажеме дека е двојазично? 

 Двојазично лице е тоа лице кое може соодветно 
професионално да користи два јазика. Има повеќе 
степени на двојазичност. 

 
Децата можат да зборуваат два јазика на два 
начини 
  Истовремена двојазичност -  кога детето ги учи 
двата јазика истовремено. 
 

Посдледователна двојазичност -  кога детето веќе 
зборува еден јазик, и потоа учи да зброува друг 
јазик. 
 
За малите деца е многу важно првиот јазик  да го 
подржува и развива начинот  што ќе го олесни 
учењето на вториот јазик. Учењето на новиот  јазик   
може да трае повеќе време и детето да не зборува 
одреден период. “Периодот на незборување” кај 
децата трае различно”. 
 
Покрај добивката дасе биде способен да се учи и 
одржува повеќе од еден јазик,  други 
придобивките од двојазичноста  се следниве: 
 
Интелектуални: 
 

 Разбирање како функционира јазикот. 
 
 Способност да се учи дополнителен јазик. 

 
 Зголемен интелектуален капацитет во други 

академски области. 
 

 

Социјални: 

 Разбирање за постоење на јазична 
разновидност. 

Сите деца учат  дека постои повеќе од ед

ен
 

начин да се зборува, чита и пишува. 

 
Децата растат во хармонично и разнолик

о 

општество, каде различноста е дел од 
секојдневието.   
 

Децата се способни да комуницираат и 
одржуваат релации со членовите од 
семејството кои не го зборуваат англиски 
јазик. 

 
Културни: 
 Гордост и самодоверба во културното и 

јазичното наследство и идентитет. 

Важните семејни и културни вредности 

се 

одржуваат и  делат со идните генерации.

 

 
Економски: 

  Можности за вработување, едукација и 
поддоцнежна  социјализација  во животот.

 

 
Како може да им пружиме подршка на 
двојазичните деца? 

 Потсететe се на вашите чувства за 
јазиците,културата, идентитетот и 
образованието. 
 

 Развијте позитивен приод и подршка за 
двојазичноста во вашата програма и со сите 
ваши семејства. 

 
 Запознајте  се со јазикот и културата на 

секое дете. 
 

 Покажете почит и интерес во правилно  
изговарање на имињата (доколку незнаете 
прашајте). 
 

 Направете список и научете корисни 
зборови кои ќе ви помогнат да се снајдете. 

 
  Соберете двојазични ресурси  и 

интегрирајте ја нивната употреба во 
програмата. 

 Претставувајте  ги и упоребувувајте ги 
јазиците на децата и писменоста во пишана, 
усмена и дигитална форма. 
 

 Вработете двојазични работници кои ќе 
зборуваат на домашниот јазик на децата.  

 Охрабрувајте ги вработените да ги користат  
јазиците кои ги зборуваат  ( меѓусебе,  со 
децата, во семејството). 
 

 Покажувајте, користете и изразувајте се на  
други јазици.  

 Охрабрувајте  и подржувајте ги двојазичните 
деца  да играат и учат  заедно на нивните 
јазици.  

 Дадете им информации на родителите за 
значењето на одржувањето на домашниот 
јазик и како може децата успешно да станат 
двојазични.   
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