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The context of Bilingual Education (BE) 
in Sri Lanka 

• BE in existence in the Sri Lankan secondary 
grades since 2001.

• Teaching of some subjects in English which is 
the students’ second  language while the 
other subjects are taught in the first language

This leads to problems and challenges



Objectives

“to ensure that all students, irrespective of 
socio-economic and/ or regional disparities 
have the opportunity to acquire a level of 
English proficiency adequate for higher 
education and career advancement”  (NEC, 
2003, p, 178).



Achievement of objectives

• BE has not spread to all schools or all students. 

• claims that some students who study in BE shift 
to the monolingual education.

Objective of the present study

Whether this claim is true

Do students shift from BE to ME?

If so why?



Research Design

This paper is based on two studies

• Survey

• Case studies



Sample
Province/School

Type

1AB 1C Type 2 Total

Western 7 4 1 12

Central 6 3 1 10

Southern 4 2 2 08

Northern 4 2 0 06

Eastern 5 1 0 06

North Western 4 1 1 06

North Central 3 1 0 04

Uva 2 2 0 04

Sabaragamuwa 1 3 0 04

Total 36 19 5 60



Data collection

• Interviews with the 60 principals

• Interviews with 3 BE teachers in each school

Using structured interview schedules



Findings

Shifters at A/L and O/L or before

Principal’s responses – Do students shift?

A/L O/L

Yes 40 67% 23 38%

No 16 27 33 56%

NR 04 06% 04 06%

Total 60 100% 60 100%



Main Reasons

• no AL BE classes in the school

• parental pressure

• competitiveness of the exam

• students’ lack of confidence to answer in L2

• the effect the medium could have on the Z score

The percentage of students who change the 
medium according to the principals vary from 
20% to 100%



Teachers’ Responses

A/L O/L

yes 120 70% 27 16%

No 42 25% 123 72%

NR 08 5% 20 12%

Total 170 100% 170 16%



Main Reasons

• no AL BE classes in the school. 

• parental pressure, 

• competitiveness of the exam

• students’ lack of confidence to answer in L2 

• effect the medium could have on the Z score 

Both principals and teachers have stated that at 
O/L or before if students shift it is mainly due 
to low proficiency in L2

They also agree that if the students continue in 
BE their L2 improve.



Case study findings



Case1 – ‘Kamani’

ඇයි  A ලෙවල් ඉංග්රීසී මාධ්යලෙන් ල ොකලෙ ?

මට කරන්  උවම ාව තිබුණා. තාත්තා තමයි එපා 

කිව්වා.තාත්තා ඇහුව ඇයි අ වශ්ය risk එකක්  ගන්ලන් A 
ලෙලවල් ඉංග්රීසීලෙන් කරො කිෙො .

ලමොකද්ද  තාත්තා අ වශ්ය risk එකක්   කිෙො  කීලේ ?

 ලමලහමයි . A ලෙවල් වෙදී එක ෙකුණත් වටි වලන්. 

ඉංග්රීසීලෙන් කර  එක අමාරු හින්ද ෙකුණු අඩුලවන්  

පුළුවන් කිෙෙ තාත්තා කීවා.

ඔෙත් එලහම හිත වද ?  ෑ මට ලහොඳට ෙකුණුගන්  පුළුවන් 

ලේවි කිෙෙ මම හිත වා.



Case 2 – ‘Upul’

ඇයි මාධ්ය මාරුකලේ ?

පන්තිලේ  හිටපු ඔක්ලකොම  A ලෙවේ   සිංහෙ  
මාධ්යලෙන්  කරන්න තීරණෙ කො. ඒ හින්දා මමත් 

ගිො.

ඇයි ඔක්ලකොම ගිලේ.

ඉිංග්රීසී මාධ්යලෙන් කරපු අෙ කිව්වා biology  වලේ 
විෂෙන්  ඉිංග්රීසී මාධ්යලෙන් කරන්න අමාරුයි 

කිෙො. ඒ විෂලේ ල ොඩක් පාඩම් කරන්න තිෙනවා. 

සමහර කරුණු ඉිංග්රීසීලෙන් කිව්වාට ලත්ලරන්ලන්  

නැ.



Case 3 – ‘Piumi’grade 9 
ඇයි මාධ්යෙ මාරු කලල්?

කරගන්  බැරිලවයි කිෙෙ හිතු ා.

ඇයි එලහම හිතුලන්.

ඉංග්රීසී තමා.

ඉංග්රීසී වෙ ලමො වාද අමාරු.

අමාරු වච . සමහර ලවොවල්වෙදී ටිචර් කිෙ   ලද්වල් 

ලත්ලරන්ලන්   ැ. ලපොලතත්  තිලෙන්ලන් අමාරු වච .

.එතලකොට ඉංග්රීසී පන්තිලේදී ඉලගල  ගන්   ඉංග්රීසී  ඉංග්රීසී මාධ්ය 

විෂෙන් ඉලග  ගන්  පහසු  උලන්  ැද්ද?

(පිළිතුරු ල ොලද්)තවත් අෙ ඉන් වද මාධ්ය මාරු කරපු.. 

ඔේ අපි හතර ලද ාම.

පන්තිලේ කී ලදල ක් හිටිෙද.

 20 ක්.



Case 4 – ‘Isuri’ Grade 10

කී ලවනි වසර දක්වා ඉංග්රීසී මාධ්යලෙන් ඉලග  ගත්තද ?

6 ඉදන් 8 දක්වා.

ඇයි සංහෙ මාධ්යට මාරු උලන්.

ඉංග්රීසී මාධ්යලෙන් ඉලග  ගන්  ලකොට ෙකුණු අඩු උ ා. ඉංග්රීසීලෙන් 

කරපු විෂෙන් වෙට.

ඉංග්රීසීලෙන් කරපු විෂෙන් වෙට විතරද ?

ඔේ. එතලකොට පන්තිලේ ලකොන් වුණා වලේ උ ා. ටීචර්  පන්තිලේ 

 ැගිට්ටො ෙකුණු අඩු උලන් ඇයි කිෙෙ අහ වා. ලගදරිනුත් අහ වා 

එලහම. 

මාධ්ය  ලව ස් කොම ෙකුණු වැඩි උ ාද

ඔේ.



What the findings reveal

• Case study data confirms the survey findings 

of reasons for students to shift mediums at 
A/L.

• However, those who continue up to O/L in the 
BE appears to improve their L2.

• Need of L2 support at the beginning of BE



Suggestions

• Rethink about BE at A/L

- late and early exit programmes in other 
countries.

• Support of the English language teacher at the 
beginning of the BE programme

• Content and Language Integrated Learning 
(CLIL)
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