
         WSPARCIE DLA RODZICÓW W DWUJĘZYCZNYM WYCHOWANIU
POMOC W PRZEKAZYWANIU DZIECIOM JĘZYKA POLSKIEGO

Język używany w kontaktach między dzieckiem a rodzicem
determinuje ich wzajemną relację i wpływa na harmonię w rodzinie.  
W wielu dwujęzycznych rodzinach rodzic „zagranicznego”
pochodzenia ma trudności z przekazaniem dzieciom swojego
ojczystego języka. W większości przypadków dzieci wybierają język
kraju, w którym mieszkają, i w nim komunikują się z rodzicami. 
Ta sytuacja staje się źródłem problemów: dystansu emocjonalnego,
frustracji, dyskomfortu, a nawet konfliktów...
Na szczęście tym trudnościom można zaradzić i tym samym
pozytywnie wpłynąć na samopoczucie rodziny. Indywidualne
wsparcie jest najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie
sukcesu w dwujęzycznym wychowaniu. 

Anna JACHIM, 
Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania 

INDYWIDUALNE WSPARCIE DOPASOWANE DO SYTUACJI  RODZINY 
Na czym polega wsparcie w dwujęzycznym

wychowaniu dla polskich rodzin za granicą? 
 

Wspieranie polskojęzycznych rodziców polega na
zaproponowaniu im skutecznego sposobu na
przekazywanie języka i kultury polskiej ich wychowywanym
poza Polską dzieciom.  Jest to indywidualne wsparcie
dostosowane do każdej sytuacji zarówno rodzinnej, jak i
językowej. Sesje, podczas których rodzic otrzymuje
propozycje zajęć / zachowań, odbywają się online z 
 określoną z góry częstotliwością.

Czym się charakteryzuje moja metoda?
 

Kluczowymi elementami mojej metody jest odwoływanie się
do emocji dziecka i do polskiej kultury. Z mojego
doświadczenia wynika, że   to właśnie one najskuteczniej
przyczyniają się do konstruowania sensu, jaki język polski
może dla dziecka reprezentować. Ponadto przynoszą
rodzinie dodatkowe korzyści: wzbogacają i pogłębiają więź
rodzica z dzieckiem. Proponowane podejście opiera się na
zasadach pozytywnej dyscypliny. 

W jaki sposób język może stać się problemem w rodzinie? 
 

Mobilność międzynarodowa stawia przed nami nowe wyzwania, w tym także w naszym życiu
prywatnym, w naszych rodzinach, ponieważ wpływa on na relacje między ich członkami. Jednym z
aspektów szczególnie dotkniętych zmianą kraju jest język. Większość rodziców pragnie przekazać
dzieciom swój język i swoją ojczystą kulturę. 



stworzenie programu wsparcia w przekazywaniu
języków mniejszościowych dla wielojęzycznych
rodzin, z kilkoma poziomami językowymi
dostosowanymi do sytuacji dzieci;
regularna praca z ponad 150 rodzinami ponad 20
narodowości w 15 różnych krajach;
kilkuletnie prowadzenie blogów o dwujęzycznym
wychowaniu (w języku polskim i francuskim);
wydanie książki z opowiadaniami dla
dwujęzycznych i dwukulturowych dzieci;
15-letnie doświadczenie w tworzeniu materiałów
edukacyjnych dla dzieci.

Nazywam się Anna JACHIM. Jestem coachem
dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania,
posiadam, między innymi, Master z nauk politycznych i
certyfikat z psychologii dziecięcej. 

Od 2018 roku wspieram rodziców w przekazywaniu
dzieciom języków mniejszościowych.
Moje atuty w pracy z wielojęzycznymi rodzicami:

Anna JACHIM, 
Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania 

Wysiłki rodzica są jednak utrudniane przez otoczenie w
języku większościowym. Nie wystarczy mówić do
dziecka po polsku, żeby i ono zwracało się po polsku do
rodzica. Wiele dzieci odmawia posługiwania się drugim
językiem: dla wygody wybierają język kraju, w którym
mieszkają.
Ma to negatywny wpływ na relację rodzica z dzieckiem:
rodzicowi trudno jest pogłębić ich emocjonalną więź. 
 Rodzice nie mają, do kogo zwrócić się o pomoc.  

ANNA JACHIM, COACH DWUJĘZYCZNEGO WYCHOWANIA  

Wspieram rodziców mieszkających za granicą w przekazywaniu
dzieciom ich ojczystych języków i pomagam im osiągnąć sukces. 

Pomogłam już 165 rodzinom 23 narodowości w 17 różnych krajach. 

Anna JACHIM
anna@bilingual-kid.com
https://bilingual-kid.com

KONTAKT  
Przed przystąpieniem : 

rozmowa wstępna i prezentacja ; 
4 indywidualne sesje online ;  
Poradnik wideo.  

PROGRAM WSPARCIA  

Polska wersja książki jest dostępna w formie
ebooka.

Konsultacje online ; 
Poradnik wideo. 

INNE FORMY
 WSPARCIA  

https://www.instagram.com/bilingualkid_blog/
https://www.youtube.com/channel/UCFnJUOusTfM1Iwinw06B28w
https://www.linkedin.com/in/anna-jachim-coach-en-%C3%A9ducation-bilingue/
https://www.facebook.com/bilingualkidblog
https://accompagnement.bilingual-kid.com/
mailto:anna@bilingual-kid.com
https://bilingual-kid.com/

