
Gamitin ang mapagkukunang ito 
sa mga magulang, pamilya, at 
miyembro ng komunidad upang 
gabayan ang mga pag-uusap 
tungkol sa mga sumusunod  
na ideya:

• Paggalang at pagpapalaki ng 
kahalagahan ng mga sariling 
wika at kultura

• Pag-unawa sa pag-unlad at 
pagkatuto sa wika ng mga 
nag-aaral na nagsasalita ng 
maraming wika

• Pagtataguyod sa natatanging 
mga pagkakataon at pananaw 
na dinadala ng mga nag-aaral na 
nagsasalita ng maraming wika sa 
ating mga paaralang K-12

• Paggamit ng mga magkakaibang 
background ng mga mag-aaral 
na nagsasalita ng maraming wika 
upang pagyamanin ang mga 
programang pang-edukasyon, 
pang-silid-aralan, pang-
komunidad, at iba pa

Ang mga Gumagabay na 
Prinsipyo sa Pagpapaunlad ng 
Wika ay nagpapakita ng labis na 
paniniwala sa pundasyon ng WIDA 
at sa kasalukuyang Pilosopiya na 
Kayang Gawin Ito  
(Can Do Philosophy). Ngayon, isasabuhay ng 

nakalarawan na buklet 
na ito ang bawat isa 
sa mga gumagabay na 
prinsipyo! 

Isinalarawan na mga  
Gumagabay na Prinsipyo ng 

WIDA sa Pagpapaunlad ng Wika



(Little, Dam, & Legenhausen, 2017; Moll, Amanti, Neff, & González, 1992; Nieto & Bode, 2018; Perley, 2011)

Gumagabay na Prinsipyo #1

Ang mga wika at kultura ng mga mag-aaral na nagsasalita 
ng maraming wika ay mahalagang mapagkukunan na 
mapapakinabangan para sa pag-aaral at buhay sa silid-aralan; 
ang paggamit ng mga asset na ito at paghamon sa mga 
pagkiling ay makakatulong na pagtibayin ang kakayahang 
mag-isa ng mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming wika 
at hikayatin ang kanilang ahensya sa pag-aaral.



Hello!
HOLA

Hello!

HALLO

JAMBO

BONJOUR

Hello!

Hello!

Hello! Hello!

NILTZE

(Arellano, Liu, Stoker, & Slama, 2018; Escamilla, Hopewell, Butvilofsky, Sparrow, Soltero-González, Ruiz-Figueroa, 
& Escamilla, 2013; Genesee, n.d.; Potowski, 2007)

Gumagabay na Prinsipyo #2

Ang pag-unlad sa iba’t ibang wika ng mag-aaral na 
nagsasalita ng maraming wika ay nagpapahusay ng 
kanilang kaalaman at pundasyon sa kultura, kanilang mga 
kakayahang intelektwal, at kakayahang umangkop sa 
paggamit ng wika.



Nphoo ntsev thiab 
hmoov nplej ces 

muab do kom zoo.
Sprinkle salt and 
rice powder then 

stir well. 

Koj puas tau nphoo 
ntsev thiab hmoov 

nplej?

Have you
seasoned 

it yet?

(Engeström, 2009; Larsen-Freeman, 2018; van Lier, 2008; Wen, 2008)

Gumagabay na Prinsipyo #3

Ang mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming wika 
ay nalilinang ang kakayahan at natututo sa wika sa 
paglipas ng panahon sa pamamagitan ng makabuluhang 
pakikibahagi sa mga aktibidad na pinahahalagahan sa 
kanilang mga tahanan, paaralan, at mga komunidad.



(Aldana & Mayer, 2014; Barac & Bialystok, 2012; Gándara, 2015; Sánchez-López & Young, 2018)

Gumagabay na Prinsipyo #4

Ang wika, social-emotional, at cognitive development ng 
mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming wika, ay mga 
magkakaugnay na proseso na nag-aambag sa kanilang 
tagumpay sa paaralan at iba pa.



What I did this summer

z
o
o

z
o
o

(Gibbons, 2002; Swain, Kinnear, & Steinman, 2015; TESOL International Association, 2018; Vygotsky, 1978)

Gumagabay na Prinsipyo #5

Ang mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming 
wika ay ginagamit ang wika at humuhusay dito kapag 
isinasaalang-alang ng mga pagkakataon para sa 
pagkatuto ang kanilang mga indibidwal na karanasan, 
katangian, kakayahan, at antas ng katatasan sa wika.



(Choi & Yi, 2015; Jewitt, 2008; van Lier, 2006; Zwiers & Crawford, 2011)

Gumagabay na Prinsipyo #6

Ang mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming wika ay 
ginagamit ang wika at humuhusay sila rito sa pamamagitan 
ng mga aktibidad na sadyang isinasama ang maraming 
aspeto, kabilang ang berbal, nakasulat, visual, at 
kinesthetic na mga paraan ng komunikasyon.



(Ajayl, 2009; Cope & Kalantzis, 2009; Jewitt, 2009; Kervin & Derewianka, 2011)

Gumagabay na Prinsipyo #7

Ang mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming wika 
ay ginagamit ang wika at pinagbubuti ito upang bigyang 
kahulugan at mag-access ng impormasyon, ideya, at 
konsepto mula sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang 
mga bagay sa totoong buhay, modelo, representasyon, at 
mga tekstong multimodal.



 
 Ok, exponent = expoente 

em português. 
That makes it easier! 

It says, refer to the table… 

wait, table can be
         or          .

Do I understand 
this idea? Yup, I’ve 

got it. I can move on 
to the next! 

Since this is Math, they mean 

(Bialystok & Barac, 2012; Casey & Ridgeway-Gillis, 2011; Gottlieb & Castro, 2017; Jung, 2013)

Gumagabay na Prinsipyo #8

Kumukuha mula sa kanilang kamalayang metacognitive, 
metalinguistic, at metacultural ang mga mag-aaral na 
nagsasalita ng maraming wika upang maging mahusay sa 
paggamit ng wika.



What does the author mean 
cuando escribe, “he put his foot in 

his mouth?”

Now I get it, pero, ¡ay! 
How embarrassing!

No estoy seguro... pero I 
think it’s like when I was 
eating almuerzo con mi 

abuelita and I said that my 
Mom’s caldo didn’t taste 
good. And then I found 

out that it was my abuelita 
who made it! 

(García, Johnson, & Seltzer, 2017; Hornberger & Link, 2012; Wei, 2018)

Gumagabay na Prinsipyo #9

Ang mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming wika 
ay ginagamit ang kanilang buong kaalaman sa wika, 
kabilang ang mga kasanayan sa pagsasaling-wika, upang 
pagyamanin ang kanilang pag-unlad at pag-aaral ng wika.



HELLO
JAMBO

BONJOUR

(Cummins, 2001; Esteban-Guitart & Moll, 2014; May, 2013, Nieto, 2010)

Gumagabay na Prinsipyo #10

Ginagamit ang wika at pinagbubuti ito ng mga mag-
aaral na nagsasalita ng maraming wika upang bigyang 
kahulugan at ipakita ang magkakaibang pananaw, bumuo 
ng kamalayan sa mga ugnayan, at kumpirmahin ang 
kanilang mga pagkakakilanlan.



Matuto nang higit pa tungkol sa mga Gumagabay na Prinsipyo ng WIDA sa 
Pag-unlad ng Wika sa website ng WIDA wida.wisc.edu.
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