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APEL DO SPECJALISTÓW PRAKTYKÓW
Dwujęzyczność jest normą,
choć wiąże się nie tylko z korzyściami,
ale i z wyzwaniami!
Zwracamy się do wszystkich osób,
które w swojej pracy zawodowej stykają się
z dziećmi dwujęzycznymi.
Jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie dzieci dwujęzycznych w kontekstach
edukacyjno-społecznych ma swoją specyfikę. Dzieci te mogą wymagać wsparcia
odmiennego niż dzieci jednojęzyczne. Ocena rozwoju językowego dzieci
dwu- i wielojęzycznych, dokonywana w różnych celach, np. w celu ewentualnej
diagnozy, to ogromne wyzwanie dla praktyków. Dlatego apelujemy do wszystkich
osób pracujących w szkolnictwie i służbie zdrowia, aby w swych zawodowych
działaniach propagowały postawy wobec dwu- i wielojęzyczności, które są oparte
na wynikach rzetelnych badań naukowych. Nasz apel kierujemy do wszystkich
osób, które w swojej pracy wspierają dzieci przyswajające język polski jako jeden
z języków. Przede wszystkim zwracamy się do logopedów, nauczycieli, pedagogów,
psychologów.

Poniżej przywołujemy fakty, co do których badacze
z całego świata są zgodni.
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Dwu- i wielojęzyczność jest normą. Na świecie jest więcej ludzi
posługujących się co najmniej dwoma językami, niż takich, którzy
posługują się wyłącznie jednym.

Rozwój dwu- i wielojęzyczny nie przebiega identycznie jak rozwój
jednojęzyczny. Dlatego od dzieci wielojęzycznych nie można
oczekiwać, że będą zawsze osiągały dokładnie takie same wyniki jak
dzieci jednojęzyczne.
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Jest rzeczą naturalną, że kontakt z każdym z przyswajanych języków
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W związku z tym jednojęzyczność nie powinna być wzorcem
i punktem odniesienia dla oceniania rozwoju językowego dzieci
dwu- i wielojęzycznych.
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Co istotne, dwu- i wielojęzyczność NIE JEST przyczyną opóźnień
w rozwoju językowym. Dlatego przy ocenie rozwoju językowego u dzieci
dwu- i wielojęzycznych powinno się uwzględniać wszystkie języki,
którymi dziecko się posługuje. Rozumiemy, że często jest to bardzo trudne,
m.in. z powodu braku odpowiednich narzędzi diagnostycznych.
Trzeba mieć jednak świadomość, że jeśli bierze się pod uwagę tylko
jeden z języków, można odnieść mylne wrażenie występowania
opóźnień rozwojowych.
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Dwu- i wielojęzyczność NIGDY NIE jest przyczyną zaburzeń w rozwoju
językowym. Odsetek dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego jest
taki sam w grupie dzieci jedno- oraz dwu- i wielojęzycznych. Jednak
dzieci dwu- i wielojęzyczne są bardziej niż jednojęzyczne narażone
na nietrafną diagnozę, zarówno pozytywną, jak i negatywną.
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W przypadku problemów rozwojowych wsparcie dzieci dwu-

(w tym z językiem polskim) jest u dzieci wielojęzycznych na ogół
mniejszy w porównaniu z tym, jaki mają dzieci jednojęzyczne.
Jest to jeden z czynników, który decyduje o specyfice rozwoju
dwu- i wielojęzycznego i jest zjawiskiem typowym dla wielojęzyczności.

i wielojęzycznych NIE POWINNO ograniczać się wyłącznie
do jednego języka. Jeżeli wsparcie we wszystkich językach nie jest
możliwe z bezpośrednim udziałem profesjonalisty, to można włączać
w działania rodziców lub bliskich dziecka, aby zapewnić mu wsparcie
we wszystkich językach, które przyswaja.
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Nie ma żadnych naukowych przesłanek, żeby rezygnować z dwu- lub
wielojęzyczności w przypadku dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
(tj. autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, rozwojowym
zaburzeniem języka), w szczególności, gdy językiem, który miałby zostać
porzucony, jest język używany w kontaktach z najbliższymi.
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Posługiwanie się w kontaktach z dzieckiem tym językiem, który
rodzice (lub opiekunowie) znają najlepiej i z którym są najbardziej
związani (np. językiem, który uważają za język rodzimy), zapewnia
dzieciom możliwie najbogatsze środowisko językowe i jest
najbardziej naturalnym rozwiązaniem w każdym kontekście
(zarówno jednojęzycznym, jak i dwu- lub wielojęzycznym).
Dlatego rodzice POWINNI BYĆ ZACHĘCANI, a nie zniechęcani,
do używania w kontaktach z dziećmi języka rodzimego, nawet jeśli
jest to język, którego dziecko nie używa w szkole i/lub którym
nie posługuje się szersza społeczność, w jakiej żyje rodzina.
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Twierdząc, że dwujęzyczność jest normą, nie postulujemy,
by rodzice – motywowani chęcią wzbogacenia środowiska
językowego dziecka – komunikowali się z nim w językach innych
niż rodzimy. Nie ma bowiem żadnych naukowych przesłanek, że celowe
wprowadzanie w komunikacji rodzinnej dodatkowego języka, który
nie jest rodzimym językiem rodziców, przynosi dziecku istotne korzyści
rozwojowe.

Rolą badaczy w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych jest prowadzenie
rzetelnych badań empirycznych i na ich podstawie dostarczanie wskazówek,
które mogą być pomocą w podejmowaniu indywidualnych decyzji.
Zachęcamy praktyków, by podobnie postrzegali swoją rolę, tj. wspierali rodziny
w wychowywaniu dzieci, w tym w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki
językowej w rodzinie, kierując się aktualnym stanem wiedzy naukowej.

Wsparcie rodzin wielojęzycznych oraz przekazywane im zalecenia powinny
zawsze być oparte na rzetelnych badaniach naukowych. Kiedy ich brakuje,
powinniśmy powstrzymywać się od wskazywania rozwiązań, których
konsekwencje nie zostały dostatecznie dobrze zbadane. Zarówno naukowcy,
jak i praktycy powinni więc oddzielać konkluzje wynikające z doniesień naukowych
od swoich osobistych przekonań.
Jesteśmy przekonani, że tylko ścisła współpraca naukowców i praktyków może
pomóc w przełamywaniu barier, obalaniu mitów narosłych wokół zjawiska
wielojęzyczności i zapewnić praktykom dobry dostęp do aktualnych wyników badań,
które w konsekwencji mogą wesprzeć rodziny w podejmowaniu decyzji znajdujących
uzasadnienie we współczesnej wiedzy.

Zachęcamy wszystkich do takiej współpracy!
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