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• Proyekto ng mga boluntaryong magulang

• Ang layunin ay ang pag-mantena at pag-suporta sa wikang kinagsisnan ng mga batang 
may higit sa isang wika

• Nag-umipsa sa taong 1991 

• Humigit-kumulang 25 mga wika sa ngayon

• Ang pagtuturo ng wikang kinagisnan ay madalas gingawa tuwing Sabado o Linggo sa ilang
mga paaralan, kindergarten, sentro ng kultura, simbahan, moske, atbp. 

• Kontrata sa Departamento ng Edukasyon sa Reykjavík – maaaring gamitin ang Fellaskóli at 
Hólabrekkuskóli tuwing Sabado. Bilang ganti ay nagbibigay ang Móðurmál ng mga kurso o 
adisyunal na pagsasanay para sa mga kawani ng Departamento. 

Móðurmál
Ang Asosasyon ukol sa Bilinggwalismo



www. modurmal.com

http://www.modurmal.com/


Layunin at adhikain

• Turuan ang mga bata ng kanilang wikang kinagisnan

• Suportahan ang mga grupo ng wika at kanilang mga guro

• Maghandog ng motibasyon sa mga magulang na may bilinggwal na anak na
mabigyan sila ng pagkakataon upang matutunan ang wikang kinagisnan at 
kultura.

• Mag-organisa ng mga lektura para sa mga magulang, institusyon at lipunan

• Pagsasanay at karagdagang edukasyon para sa mga guro ng wikang
kinagisnan

• Kolaborasyon sa mga proyekto

• Paglalathala



Grupo ng mga Wikang Kinagisnan 2017-18
humigit kumulang 1000 na bata ang dumadalo sa mga klase

(Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Vogar)

• Albanian

• Arabic

• English

• Filipino

• French

• Japanese

• Chinese

• Korean

• Latvian

• Lithuanian

• Polish

• Portuguese

• Russian

• Serbian

• Slovakian

• Spanish

• Swedish

• Czech

• Thai

• Ukrainian

• German

• Kapital na rehiyon

• Reykjanesbær

• Malayuang pag-aaral





Mga Proyekto 2017-18

• Allir með – tölum saman um skólamenningu á Íslandi (Katuwang ng SAMFOK)

• Pagtaguyod ng kolaborasyon sa pagitan ng Móðurmál at IHLA (International 
and Heritage Languages Association sa Edmonton, Canada)

• Pangangasiwa ng Aklatan ng Móðurmál sa Gegnir (suporta mula sa
Departamento ng Edukasyon at Kabataan sa Reykjavík)

• Bilinggwal na aklat (Tema “kasaysayan”)

• Choir at pag-awit ng mga bata

• Kompetisyon ng pag-drawing para sa mga bata (tema noong Disyembre)

• Paglathala ng unang ulat-balita o newsletter



Kolaborasyon

• Departamento ng Edukasyon at Kabataan ng Reykjavík

• SAMFOK, Asosasyon ng mga Magulang sa mga Paaralang Elementarya sa
Reykjavík

• IHLA, International and Heritage Language Association sa Edmonton, Kanada

• Sentro ng Kultura sa Gerðuberg at Aklatang Panlungsod ng Reykjavík

• Veröld, Vigdís International Centre for Multilingualism and Intercultural
Understanding

• Karaconnect

• Almannaheill

• Modersmalcenter sa Lund, Sweden



Ano ang Bilinggwalismo?



Paano natin matutulungan
ang ating mga anak?



Wikang Kinagisnan



Mga wika sa Iceland

• Humigit-kumulang 90-100

• Tinatayang 10% (o higit pa) ng mga bata ang may
banyagang magulang sa kindergarten at elementarya

• “Heimurinn er hér” Patakarang Multikultural ng Departamento ng Edukasyon – isa
sa mga layunin ay ang aktibong bilinggwalismo

• Ayon sa Pambansang Kurikulum sa Elementarya, mahalaga ang wikang kinagisnan
ng mga bata. Maaaring maging elektibo ng bata ang klase ng wikang kinagisnan at 
maging bukas ang paaralan sa posibilidad na makipagtulungan sa ibang mga
eksperto.



“Heimurinn er hér”
Patakaran o Policy ng Lungsod ng 

Reykjavík 2014

• Ang pagiging magaling sa sariling wika o wikang kinagisnan ay may 
direktong epekto sa pag-unlad ng kakayahan ng bata sa Icelandic 
bilang ikalawang wika.

• Ang Cognitive Development at progreso ng kakayahan sa wika ay 
magkatuwang. Ang kaalaman sa wikang kinagisnan, ay siyang
pinagbabatayan ng kakayahan sa Icelandic bilang ikalawang wika. 

• Ang suporta sa iba’t-ibang wikang kinagisnan sa edukasyon at 
programang pangkabataan ay tumutulong na magkaroon nang
respeto para sa mga wika ang lipunan.



Lesið í leik 
Patakaran o policy ukol sa Literasiya sa

Kindergarten 2013

• Ang kakayahan sa wikang kinagisnan at ang pananaw ng kindergarten sa
mga wikang kinagisnan ng bata ay may malaking impluwensiya sa
posibilidad ng bata na matuto ng Icelandic bilang ikalawang wika.

• Kinakailangang suportahan ng kindergarten ang mga magulang na i-
mantena ang wikang kinagisnan habang ang kindergarten ay sistematiko at 
determinadong itinuturo ang Icelandic sa mga bata. 

• Ang wikang kinagisnan ng bata ay bahagi ng pagkatao niya. Ang mga
batang may ibang wikang kinagisnan kaysa sa Icelandic ay karaniwang may
kaalaman sa wikang kinagisnan nito at kultura.



Salamat!

• Video tungkol sa Asosasyon ng Móðurmál

• MULTILINGUAL ICELANDERS

https://www.youtube.com/watch?v=Y2BT5HdFVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wx3tt4gOfY&t=1s

