
“Ating pag-aralan ang Multilingual DLA”Workshop
Pangkalahatang talakayan ②

Paglikha ng “Translanguaging 
Classroom” kung saan gagamitin ang 
lahat ng wikang nagagamit ng mga bata!

Unibersidad ng Ritsumeikan Sano Aiko
Tagapagsalin ng wika：Maria Kawasaki

2022/2/12 Multilingual DLA Workshop
Isponsor：MHB Academic Society Domestic CLD Children Education Committee・
Tokyo Foreign Language University Multilingual Multicultural Center
Sa kooperasyon ng：Osaka University Foreign Roots Children Study Group

JSPS(B)21H00538 Tumanggap ng subsidiya mula sa 「Itinatag na balangkas ng sanggunian tungo sa pangkalahatang layunin 
ng kakayahan sa wika para sa edukasyon ng mga multilingual at multicultural na mga bata 」

Ang aktuwal na nangyayari:

Tanong：
Mag-e-evaporate ba ang 
tubig kahit hindi ito 
pakuluan？
Keirinkan
Agham ika-4 na baitang 
mula sa pahina168

Does water evaporate even when it’s not boiling?
A água precisa ser fervida para evaporar?
水是否需要煮沸才能蒸发？
Нужно ли кипятить воду, чтобы она испарилась?

Kung pagsasalin ng wika 
lamang ang gagawin at hindi 
maipapaunawa sa bata ang 
konsepto ng paksa ay hindi 
nito mauunawaan ang 
tinatalakay.

Ang atas ay maging tagapagsalin lamang ng 

wika.

Wala nang maaari pang gawin?

Akses sa wikang 
Japanese

Akses sa 
katutubong wika 

Ang layunin ay・・・
×Maituro ang wikang Japanese
×Maituro ang katutubong wika ng 
bata
〇Magamit ang wikang maaaring 
gamitin      at mapaunlad ang 
pag-iisip ng bata.

Ang kailangan ng mga batang CLD na isinilang sa Bansang 
Japan ay？

Ang kailangan ng mga batang CLD na isinilang sa 
Bansang Japan ay？

Akses sa wikang 
Japanese

Akses sa 
katutubong wika

Ang maaaring 
gawin ng mga 
multilingual 
supporter na 
katulad natin. 

Magamit ang 
wikang taglay ng 
bata at 
mapaunlad ito.

Translanguaging
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Ang maaaring gawin ng isang multilingual supporter
（Marami ito！）

Hindi ang maging 
katulong lamang 
kundi mahalaga rin 
ang makipagkaisa sa 
guro upang 
mapalago ang 2
wika!

Maaaring 
gawin upang 
magawang 
multilingual 
space ang 
paaralan

Maaaring 
gawin sa
silid-aralan

Magpaskel ng multilingual poster sa entrance na magkasamang nilikha ng mga 
bata at supporter.
Isulat ang poster sa katutubong wika・Magpaskel ng likha ng mga bata sa kanilang 
katutubong wika.
Ipaskel sa labas ng silid-aralan ang mapa ng paaralan na nilikha ng mga bata.

Ang maisama rin ito sa school anthem！
（Kadoma City Sunago Elementary 
School）

Gayundin naman sa araw ng 
tradisyonal na pananghalian！

Mensaheng nagsasabi ng 
pagpapahalagang ibinibigay sa 
katutubong wika・heritage 
language.
Mensaheng nagsasabi na 
karapat-dapat ipagmalaki ang 
katutubong wika.
Mensaheng nagsasabi na hindi 
lamang wikang japanese ang 
dapat gamitin sa paaralan.

Iatas sa mga bata ang pagpapahayag ng  anunsiyo sa iba`t-ibang wika sa araw ng Sports Festival.
→Magiging madali rin para sa mga magulang ng batang CLD ang makilahok sa aktibidad ng paaralan.
→Isang napakagandang pagkakataon na magamit ng mga batang CLD ang kanilang katutubong wika・heritage 
language.
→Maipapakita rito ang kahusayan sa kanilang katutubong wikaーmaipahayag ang kanilang bilingual identity.
→Isang napakagandang pagkakataon para sa mga batang may katutubong wika na magamit ang mga ito.

Sports Fest Pagtatanghal sa entablado Choral competition

• Pagsamahin sa 1 grupo ang bawat wika sa oras ng group work 
sa klase.
Kung malinaw ang layunin at malinaw na maisasagawa ang 
aktibidad sa group work, maiiwasan nila ang mag-usap ng walang 
kabuluhan.

• Ipagamit ang katutubong wika sa pagsisiyasat.
Bigyan ng atas kung saan magagamit nila nang husto ang kanilang 
katutubong wika！
Halimbawa：Ang dating poster ng Vancouver Olympicー
PresentasyonーAng popular na isports sa sariling bansa・Ang 
mahuhusay na manlalaro ng isports na ito.

• Ang pag-aaral na may kolaborasyon na magbibigay daan sa 
pagkatuto ng wikang Japanese.
Pagkakaroon ng kamalayan sa metalanguage.
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• Maging masigasig na makalikha ng koneksiyon ang katutubong wika ng bata
Ang makapag-usap ng parehong paksa ang magulang at anakーang maisagawa ang 
“pagbabasa ng may boses” sa katutubong wika.
Maaari ring maipahayag ang “pagbabasa ng may boses” sa loob ng klase.

• Ang collaborative learning「Nakatutuwa ang mayroong pagkakaiba!」
「Laro ng mga bata：Ngayon at noong unang panahon」（H.E. ng Jr. H.S.）→Panayam sa miyembro ng pamilya

Swimmy (Espanyol) Gama Kun to Gaeru Kun Ingles Charlotte no ookurimono Ingles

Ang aralin ng mababang baitang（Task-base na aralin ng 
Japanese）
Aktibong gamitin ang Portuges bago magpakilala ng mga aralin o mahalagang 
aktibidad.
Lumikha ng maraming oportunidad para sa multilingual supporter.
Ipahiwatig ang mensahe na maaaring gamitin ang 2 wika.
Lumikha ng oportunidad na maaaring maramdaman ang kasiyahan ng paggamit ng 
2 wika.
Ang pagsasama-sama ng 4 na skills sa aktibidad na makabuluhan para sa mga 
bata.
（Panoorin ang video：2minuto at 03segundo-5minuto at 10segundo; 22minuto at 
49 segundo-24minuto at 08segundo）

Ang aralin ng mas mataas na baitang
Bigyang pagkakataon na makapag-isip sa 2 wika sa araw-araw ang mga bata.
Isagawa ang wastong suporta upang sila ay matutong mag-analisa.
Isagawa ang pagtatanong sa katutubong wika/ heritage language ng bata→ang pag-iisip ay sa nais 
nilang wika→ang pagpapahayag ay sa wikang Japanese.
（Panoorin natin ang video：2minuto at 45segundo）

Sa oras ng Mathematics sa Junior High School
Sa oras ng「analisasyon」, pagsamahin sa 1 grupo ang bawat wika at aktibong ipagamit ang 
katutubong wika.
Lumahok ang multilingual supporter sa talakayan at suportahan ito.
HIndi lamang isasalin sa wikang nauunawaan nila ang mga sinasabi ng guro hinggil sa paksa ng 
asignatura.
Ang pagpapahayag ay sa wikang Japanese ーipagamit sa bawat miyembro ang anumang linguistic 
resources sa pagpapahayag.
Ang mga batang hapones ay aayusin ang presentasyon sa wikang Japanese.

• Pagbabasa at pakikinig sa katutubong wika at Japanese
• Kombiniyente kung makakapaghanda ng aklat.
• Kung wala naman, maaari bang gumawa nito?
• Kukunin ang kooperasyon ng mga magulang o guardian?
• Kukuha ng boluntaryong mag-aaral sa kolehiyo?

• Ituro nang advance ang paksa ng aralin
Mas mahalagang maipaunawa ang konsepto ng aralin at hindi lamang tuturuan ng wika.
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• Aktibong gamitin ang linguistic resources ng guardian o ng komunidad.
• Gamitin ang  senior na batang CLD・mag-aaral
• （mula sa imahinasyon）aktibidad para sa junior na mag-aaral.

Gamitin ang mga kamag-anak sa bansa ng mga magulang 

ーbilang taong padadalhan ng liham, bilang cultural resources, bilang taong kakapanayamin

• Gamitin ang mga mag-aaral sa kolehiyo na nag-aaral ng katutubong wika ng mga bata
• Halimbawa ng isang Danish Supplementary School mula sa pananaw ng paglinang ng bilingual

identity.

Paglikha ng
picture book sa 2 wika

Paglikha ng 
abiso ng 
aktibidad ng 
paaralan sa 
heritage 
language ng 
guardian.

Paglikha ng 
school 
newsletter at 
website para sa 
komunidad 
upang 
maipakilala ang 
kultura.
（Chldren 
reporter）

Paglikha ng 
poster upang 
gawing 
multiligual 
space ang 
paaralan.

Paglikha ng 
abiso na 
mayroong 
Welcome 
message para 
sa mga bagong 
pasok na mag-
aaral.

Learning supporter 
ng mas mababang 
lebel・Paglikha ng 
reference 
materialsー
posibilidad ng 
pagbuo ng 
koneksiyon ng 
elementarya, high 
school.
Reading Buddy

Lumikha ng solidong koneksiyon  bilang kaisa  sa pag-aaral sa iisang kapaligiran. 

Upang mapaunlad ang heritage language, mahirap man ay atin itong pagsumikapan!

Ang tungkulin ng Heritage Language
（mula sa pag-aaral ng supplementary 
school）

1. Pagkakataon na magamit ang heritage 
language sa pang-araw-araw na pag-aaral.

2. Pagkakataon na mapalalim ang pang-
unawa sa tinatalakay na aralin sa wikang 
Japanese gamit ang heritage language.

3. Pagkakataon na magkaroon ng kaibigan 
na may kaparehong pinagmulan.

4. Lugar kung saan mapapaunlad ang 
bilingual/ bicultural identity.

5. Lugar ng inter-aksiyon para sa mga 
magulang.

6. Lugar kung saan maaaring makipagpalitan 
ng aklat na nasa heritage language .

• Mahirap para sa mag-aaral kung drill at bokabularyo 
lamang ang pag-aaralan.

• Lumikha ng pagkakataon na makakaramdam ng 
pagmamalaki sa pagkakaroon ng kakayahan sa heritage 
language at Japanese!

• Pagsabayin ang pag-aaral ng Japanese at heritage 
language!

• Lumikha ng creative learning！
• Identity Text

Lumikha ng solidong koneksiyon  bilang kaisa  sa pag-aaral sa iisang kapaligiran.

• Hindi ito one-way na pagbabahagi ng kaalaman ng guro. 
• Paniwalaan ang kakayahang matuto ng bata!
• Ang batang CLD=Bilingual! ≠Batang hindi marunong ng 

Japanese
• Ang mga guro, mga bata, guro at mag-aaral ay mapalalim ang

pagtutulungan ng isa`t-isa sa pag-aaral .
• Kasama ang guro, mas mabuting ang lahat ay mayroong 

linguistic resources!
• Mabigyang respeto ang iba`t-ibang  linguistic resources ng bata.
• Aktibong gamitin ang mga → guardian・komunidad・boluntaryo
• Hindi sapat ang ituro lamang ang wika kundi paano rin 

mapapaunlad ang kakayahan mag-analisa.
• Maituro sa lahat ng bata 「ang malalim na pag-aaral sa 

pamamagitan ng independence at interactiveness!」

García, O,  Johnson, S. I., & Seltzer, K. (2017). 

The translanguaging classroom: Leveraging student bilingualism for learning. Calson. 
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