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I.Imię i nazwisko

Marzena Błasiak-Tyfuła

II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowelarĘsĘczne - z podaniem nazwy, mĘsca
i roku ich uąyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:

2a05 - dyplom magistra filologii polskiej

Praca magisterska z zakresu jęrykoznawstvła:

młodzieżowej z lat 20a2-2004, promotor prof.

ZapoĘczenia angielskie w polskiej prasie

dr hab. Edward stachurski - ocena bardza
dobra.

Wydział Humanistyczny Akademii Pedagogiczne.i im. KEN w Krakowie.

2010 - dYPlom doktora nauk humanis§cznych w zakresie językoznawstwa. Wydział
HumanistYcznY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Tytuł rozprawy
doktor,łkiej: DwujęzYcznoŚĆ i ponglish jako zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracii
w Wielkiej Brytanii, promotor prof. dr hab. Edward Stachurski.

2014 - dYPlom 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji
logoPedYcznej i terapeutycznej (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) z wynikiem batdzo
dobrYm. WYdział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicmego im. KEN w Krakowię.

2014 - dYPlom 4-semestralnych sfudiow podyplomowych w zakresie logopedii z wynikiem
bardzo dobrym. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

2016 dYPlom 2-semestralnych studiów podyplomo\^rych w zakresie neurologopedii
z wYnikiem bardzo dobrym. Wydziń Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie.

2aI7 - dYPlom 2-semęstralnych studiów podyplomowych w zakresie nauczańa języka

Polskiego jako obcego z wynikiem bardzo dobrym. Wydńń Polonistyki Uniwersytefu
Jagiellońskiego w Krakowie.
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III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

Od 1 marca 2011 roku i nadal adiunkt w Ins§rtucie Filologii Polskiej Uniwersytetu

Pedagogicarego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Katedra Języka Polskiego,

naĘpnie Katedra Logopedii i Zabvrzęń Rozrvoju).

fV. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z ań.16 ust. 2 ustawy z ilrria 14 mąrca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym araz o stopniach i tyfule w zakresie

sztuki (Dz. U.2016 r. poz. 882 zeżm. W Dz.U. z2016 r. paz.1311):

a) §rtuł osiągnięcia naukowego:

Mowa dzieci dwujęzyczłrych. Norma i zaburzenia

b) autorn §ńuł pubtikacji, rok wydania, narała wydawnictwao recenzenci wydawniczy

Marzena Bła§iak-T}tułą Mowa dzieci ńłujęzyczrcych. Norma i zaburzenia, Kraków 2019,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogiczrego, ISBN: 978-33-808 4-29a-8

Recenzenci wydawnicąr: dr hab. prof. UAM Mńgorzata Rutkiewicz-Hanczewska,

dr hab. prof. UPH Alina Maciejewska

c) omówienie celu naukowego vrw. pracy i osiągnięĘch wyników wril,z z omówieniem

ich ewentualnego wykorzystania

Główny cel pracy

Celem k§iążki Mowa dzieci ćwujęzycznych. Normą i zaburzenia było określenie cęch

rozwojowych w nabywaniu dwóch języków ptzęz dziegi bilingwalne w okresie najbardżej

intensyrłmego doskonalenia kompetencji językowej i komunikacyjnej. Stworzenie modelu

rozwojowego miało w konsekwencji umofliwić dostzeż,ęnie i uwypuklenię nieprawidłowości

rozwojowych o podłożtr nęurobiologiczrym, które często usprawiedliwiane ą sytuacją

dwujęzyczrrości. Na temat i zakres badawczy wpływ miały przede wszystkim moje

doŚwiadczenia wynikające z prowadzonej od lat terapii dzieci z róźnymi zabwzeńami

rozwoją wychołvywanymi w dwujęzycuwści. Nasilone w ostatrich latach ruchy migracyjne

zrlacząco determinują kontakĘ językowo-kulturowe, których efektęm jest zjawisko

bilingwizmu. Rosnąca tym samym liczba dńeci rvychowywanych w dwujęzycarości
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pow,oduje wzrost zainteresowania tym zjawiskiem wśrod badaczy roznych nauk na całym

świecie, w tym równiez w Polsce. W procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym

uczestniczą często dzieci imigrantów (dotyczy to sytuacji, gdzie jedno z rodziców lub oboje

są cudzoziemcami), które wykazują zaburzony rozw,oj (np.: dzieci z auĘzmem, zespołem

Aspergera, alalrtą itd.). Dziecko takie potrzebuje natychmiastowej pomocy specjalistycznej

niezaleźmię od tego, w jakim środowisku jest wychowywane. Sytuacja ta wymaga z kolei od

logopedów (pracujących zarówno w Polsce, jak i za granicą) dodatkowej wiedzy, dotyczącej

rozwoju poznawczego i językowego dzieci bilingrł,alnych oraz o sposobach ich

diagnozowania i ewentualnego rehabilitow,ania.

Wczesna diagnoza sprarł,ności jęąvkolłych i komunikacyjnych w sytuacji

dvnfięzyczności wciąz pozostaje kwestią bardzo kłopotliwą. Wynika to nie tylko z faktu

indywidualnych róznic między ludźmi oraz szetokiej normy medycznej, ale równiez braku

jasno sprecyzowanych kryteriów diagnostycznych oraz niedostatecznej wiedzy na temat

normatywnych i nienorma§wnych zachowańjęzykowych w sytuacji bilingwizmu, Znany od

lat pogląd, że dw,ąęzyczna osoba nie jest sumą dwóch osób jednojęzycznych w znaczący

sposób wpływa na odrzucenlę przęz wielu specjalistów zaŁożeń diagnostycznych dla osob

jednojęzycznych, przy jednoczesnym braku takich wyznaczn7ków dla dzieci dwujęzycznych.

To z kolei wpĘwa niekorzystnie na procedurę postępowania logopedycznego, diagnoza

bowiem często albo zostaje odroczona, albo wydanazastaje niewłaściwa opinia.

Problemy diagnostyczne oraz terapeutyczne dotyczące dzieci dwujęzycznych

obserwowane ptzęzę mnie od lat bezpośrednio wpł_l,,nęŁv na prow,adzonę plzezę mnie badania

naukowe, który ch zv, ieńczenie m j e st o maw-i ana pub l ikacj a.

Założęnia szczegółowe

Monografia składa się z części teoreĘcznej orazbadawczej. Pierwsze dwa teoretyczre

rczdztńy poświęcone zostaĘ podstawow.ł-m i ogólnym zagadnieniom związanym

z bilingwizmem. Pierwszy z nich wyjaśnia pojęcie dwujęzyczności, które zostaje

ztóżntcowme z pojęciem znajomości języka obcego oraz Wznacza nową problematykę

zainteresowań współczesnej logopedii. Następnie prezentuje w nim własną definicję

dwujęzyczności dziecięcej (do 6 roku życia), uwzględniającej etapy nabywania mo\łT/

(naśladowanie - rozumienie - samodzielne mówienie). W niniejszej książce terminu

dwu.języczne dziecko uĄwam w odniesieniu do dzieci wychowywanych

w dwujęzyczności (oraz dwukulturowości), ale z różnymi kompetencjami językowymi, które
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przyswajają dwa języki zgodnie z normą rozwojową. Drugą grupę dzieci stanowią jednostki

wychowywane w sytuacji dwujęzyczności (wielojęzyczności), które wykazują znaczne

opóznienia w zakresie nabywania mowy. Mimo braku osiągniecia normy rozwojowej,

powszechnie narywa się je równiez dzięcmi dwujęzycznymi. Omówione rodzaje

dwujęzyczności dziecięcej (dwujęzyczność klasyczna oraz dwujęzyczność pierwszego

pokolenia) stanowią podstawę opisu bilingwizmu w kolejnychrozdzińach. W podsumowaniu

rozdziału omawiam zagadnieniazzal<tesu neurobiologii dwujęzycznego mózgu,

Rozdział drugi prezentuje etapy rozwoju mowy dziecka bilingwalnego do 6 roku zycia

z uwzględnieniem dw,óch odmian dziecięcej dwujęzyczności symultanicznej oraz

sekwencyjnej. Ksztahowanie się struktury dwoch językow omawiam przy uwzględnieniu

trzęch podsystemów jęz,vka: fonologiczno-fone§czlego, leksykalno-semantycznego oraz

morfosyntaktycznego (na przyjęty podział struktury jęryka wpłw miało współczesne

językoznaw-stw-o kognitywne), a takżę kolejności rozw-ojow-ej (samogłoska i sylaba - słowo -
zdanię - tekst) i klasycznego ujęcia językoznawczego (od najmniejszych elementów systemu

po elemenĘ najbardziej rozbudowane). Zawarłam tu przegląd międzynarodowych wyników

badań z udziałem dzieci dwujęzycznych, jak równiez opisałam pewne uniwersalne

umiejętności, które każde zdrowe dziecko nabywa niezależnte od tego, jaki język i ile

systemów nabywa. Informacje dotyczące kształtowania się systemu języka polskiego oraz

języka angielskiego dzieci monolingwalnych (np.: kolejność nabywanych fonemów) stanowią

podstawę do porównania rozw-oju tych systemów u dzieci dlmljęzycznych. Z zaprezentowanej

literatury międzynarodowej1 wynika, że dzieci dwujęz,vczne rozwijają umiejętności językowe

w 7nac7nym stopniu podobnie jak ich jednojęzyczni rówieśnicy. Istniejące pewne

odmienności są natomiast konsekwencją wzajemnego wpływu dwóch nabywanych języków.

Razdział drugi kończą refleksje doĘczące środowisko!\Tch uwarunkowań ksxałtowania się

1 Fabiarro-Smiń L., Goldstein B. (2010), Phonalagical acquisition in bilingual Spanish-Engtish speabing
children, ,,Journal of Speech, Language and Hearing Research" 53, s. 160-178; Macleod A. A., LauĘs K.,
Rvachew S. (2011), The impact of bilingual language learning on whole-word complexity and segmental
accuracy among children aged 18 cnd 36 months, "International Journal ofSpeech-Language Pathology" 13{6),

s. 490-499; Paradis J., Genesee F., Crago M.B. (201l}, Dual language development & disorders (Żnd
ed.),, Baltimore, London, Sydney,

4
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systemów językowych w sytuacji bilingwizmu. Rola rodziców oraz rodzęństwa. jak również

szkoły staje się bowiem fundamentalna w ksźahowaniu sprawności w języku mniejszości.

Rozdział trzęcl, równiez teoreĘczny, dostarcza informacji na temat specyfiki zaburzeń

rozwoju mowy dzieci wychowywanych w sytuacji dwujęzyczności, W rozdziale tym

prezentuję objawy, ujawniające zńutzony rozw-ój mo!ry- oraz uwagi doĘczące interpretacji

tzw. okresu ciszy w zaburzonym rozwoju dziecka dwujęzycznego. Dokonuję równiez

przeglądu badań zudztałęm dwqęzycznych dziect z alalią otaz altyzmem,

CzwaĘ rozdzińrczpoczynająrozważania, doĘczące istniejącego nie tylko w Polsce, ale

równiez za gTanlcą problemu z diagnozą dzieci drłujęzycznych. Brak procedur i narzędzi

diagnos§cznych skutkuje międry innymi mniejszą liczbą opinii logopedycznych

wydawanych dzieciom dwujęzycznym. Z moich doświadczeń jako terapeuty wynika, że nię

Ęlko logopedzi mają trudnośc z oceną rozw,oju dzięcka wychowyr,vanego w bilingwizmię.

Wielu rodziców, którzy zgłosili się do mnie, szukając pomocy dla ich dziecka informowało

mnie o tym, że rożni specjaliści (lekarze. psychologowie, pedagodzy oraz logopedzi)

opóźniony razwój mo\!y tłumaczyli sytuacją dwujęzycmości, zalecając jednocześnie

rezygnację z jednego jęrrka (lub wielu w sytuacji wielojęzyczności). Tego rodzaju opinie

śwtadczą o kompletnym braku rviedąv do§czącej nie §le samego zjawiska dlwĄęzyczności,

co badań naukowych, rł_vkazujących szkodliwość powstałą na skutek rezygnailt z języka

etnicznego w komunikacji z dzieckiem z zaburzonym ronvojem, jak również badań

doĘczących pozytywnych efektóu, duujez,vcznej terapii. Z tego właśnie powodu w rozdziale

czwaĘm prezentuję model diagnostyczn,v \Ą, s,vtuacji bilingwizmu, który uwzględnia

diagnozę rozwoju komunikacji/mowy, diagnozę rozwoju systemów językowych oraz

jednojęzycznęgo i/lub dwujęzycznego modelu komunikacji, czy|i uĘcta języków

w dyskursię, Rozdział kończą założenia metodologiczne, przedmiot oraz cęl prowadzonych

eksploracji.

Głównym celem prowadzonych przeze mnie badań naukowych była próba określenia

cech rozwojowych w nabywaniu dwóch językow ptzez dzieci bilingwalne w wieku 4 i 5 Lat.

Wymagało to zatem opisu sprawności językowych i komunikacyjnych dwujęzycznych dzieci

o neuro§powym orazzabutzonym rozwoju. Szczegółowe cele badawcze były następujące:

dzieci języku,

językami,
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w kazdym języku,

przebiega prawidłowo oraz nienorma§wnie,

rozwojem.

W latach żaI4-2018 w \I/ielkiej Brytanii nęa|izovrńam zaplanawane wcześniej badanie,

którego celem było zgromadzęńe odpowiedniego materiału badawczego. Zostńo ono

ptzeptawadzonę w dwóch językach - w języku polskim, jak również w języku angielskim

przez dwie rózne osoby (dwóch logopedów: polskojęzrycznego oraz anglojęrycznego). Dzięki

zastosowaniu strategii OPOL (one person ane language) mozliwa stała się ocena modelu

komunikacji, czyli umiejętności posfugiwania się odpowiednim językiem w zależrości od

osoby i uzywanego przfrz nią kodu językowego. Badane dzięci uczssŃcryĘ w trzech

sesjach, które uwzględnia§: badanie ręcmości, próby niewerbalne oraz próby werbalne

prowadzone w języku angielskim oruz w języl<upolskim.

Grupę badawczą stanowiĘ dzieci w wieku od 4;0 do 5;11 lat, mieszkająee w §/ielkiej

Brytanii, których oboje rodzice 1ub jedno z rodziców jest Polakiem. Spośród I49 badanych

dńęci wyłoniłam grupę w normie rozwojowej onz grupę z zńlxzanym rozwojem, Ę. z alńią

araz z§ spektrum auĘzmu. Zgramadzsny mażeńń językowy poddałam anaLizię pod kątem

wybranych sprawności: leksykalnej, morfosyntaktycrtej i al§kularyjne,j oraz sprawności

uĘcia kazdego z kodów jęrykowych w zalemości od interlokutora. Wyniki badń opisałam

z uwzględnięniem dwóch kategorii wiekowych: 4;04;1I araz 5;0-5;11, jak również dwóch

ńżmych rodzajów dwujęryczrości: klasycntej aruz pierwszego pokolenia. Wykorzystanie

testu SON-R (Snijders-Oomen Nonverbal Tes$, umoźliwiającego pomiar funkcji

paznawczycĘ sfuzyło ocenie nonny intelektualnej, umiejębrości naśladownictwa, budowania

pola wspólnej uwagi oraz wspólnego pola dńńańą jak równiez rozumienia instrukcji

niewerbalnych. Celąn nie było natomiast porównanie umiejęfirości językowych z poziomem

badanych funkcji psychicanych. Uznńam, żs takje zestawienie, niewąĘliwie interesujące,

!\rymaga odrębnego i obszernego omówienia. Dotycryło to równiez badania ręczności.

Kolejne rczdńaĘ stanowią część empĘczną ksiązki. W rozdziale piąĘm opisałam

wybrane umiejętlrości językowe i komunikacyjne dzieci, które cechuje rozwój neuroĘpowy.

Badane dzieci podzieliłam na dwie grupy: dzięci z rodzln mieszanych (dwujęrycznośó

klasyczna) oraz dzięci z polskich rodzin (dwujęryczrość pierwszego pokolenia). Analiza
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zgromadzonego materiału pozwoliła na wy,sunięcie ciekawych wniosków, dotyczących tych

dwoch grup. Dzieci reprezentujące typ dwujęzyczności klasycznej uzyskały słabsze wyniki

w porównantu z dziećmi wychowywanymi ptzez oboje rodziców Polaków, co spowodowane

było niskimi kompetencjami języka polskiego (odziedziczonego) lub ich całkowitym

brakiem. A zatęm sytuacja, w której obydwoje rodzice posiadają odmienne języki etniczne,

nie za,wsze stwarza dziecku mozliwość stania się osobą dwujęzyczną i dwukulturową. Wyniki

prób językowych ujawniĘ, że rozwój słownictrł,a. grama§kl otaz arlykulacji w obu grupach

przebiega odmiennie. Wiele dzieci z polskich rodzin posiadało zbliżonę kompetencje w obu

językach, natomiast dzieci z rodzin mieszanych plezento\Ą,ary- wyrażną przewagę spraw'noŚci

lingwistycznych w język, angielskim. W związku z tym. że dzieci ujawniały odmienne

kompetencje jęry-kowe. wyodrębniłam trry rożne grupy w obrębie każdej z dwóch form

dwujęzyczności:

. dzieci zmieszanych rodzin (dwujęzycmość klasyczna):

o grupa 1 - brak kompetencji rozumienia i mówienia w jęryk.'

odztedziczonym

o grupa 2 - rozumienie języka odziedziczonego na poziomie podstawo\Ąym,

brak lub szczątkowe umiejętności mówienia w §m języku

o grupa 3 - umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem

odziędziczonym na poziomie podstawowym

. dzieci z polskich rodzin (dwujęzyczność pierwszego pokolenia):

o grupa 1 - rozumienie języka rviększości na poziomie podstawowym, brak

lub szczątkow-e umiejętności mówienia w tym języku

o grupa 2 - umiejętność rozumienia i mówienia w języku większości na

poziomie podstawowym

o grupa 3 - umiejętnośc rozumienia i mówienia w języku większości

adekwatnie do wieku

Badane dvaĄęzyczne cźero- i pięciolatki o neurotypowym, biologicznie i umysłowo

ntęzaburzonym rozwoju prezentowaĘ pewne uniwersalne umiejętności, które są oczekiwanę

rozwojowo przynajmniej w jednym języku, m.in.: umiejętnośc nazywania znanych obiektów

i czynności, umiejętność formułowania gramatycznie poprawnych zdań prostych oraz

złożonych ujmujących róznego rodzaju relacje, umiejętność artykułowania najtrudniejszych

w realizacji dźwięków mowy. A zatęm dzięct z polskich rodzin osiągnęły monolingwalną
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nonnę rozrvojową w języku polskim (część znich również w języku angielskim), natomiast

dzieci zrodńnmieszanych osiągnęĘ taką normę w języku angielskim.

Analiza modelu komunikacyjnego (strategii uĘcia sęzyka w dyskursie) ujawniła,

że mięszańe języków zachodztło częściej wśród dzieci klasycznie dvłujęzycznych i miało

miejsce tylko podczas badańa w języku polskim. Dzieci te wŁączaĘ słownictwo lub frazy

z języka większości do języka mniejszości. S/ drugiej grupie (dzieci reprezentujących §p
dvłujęzycmości pierwszego pokolenia) odnotowałam sporadyczre sytuacje uĘciaelementów

z języka większości. Najczęściej dzieci te prezentowĄ duĄ świadomośó uĘcia jednego

i drugiego językaw zńęźmaści od interlokutora.

Dzięki określeniu sprawności językowych dwujęzycmych dzieci o neurotypowym

rozwoju możliwa stała się charakterysĘka deficytów komunikacyjnych oraz językowych

dńeci z zablxzsnym rozwojem. Temu poświęcilam nasĘpny, szóĘ rozdziń. Kolejną grupę

badawcą stanowiły dzieci z ńńią, pochodzące z polskich rodzin. Grupa ta była bardzo

niejednorodna pod względem sprawności językowych. Część dzieci porozumiewała się

wyłączńe za pomocą pojedynczych prymarnych słów, onomatopei i gestów, inne dzięci

budowĄ agranaĘcnte proste zdańa. Pomiędzy mową dńeci o neurotypow}.rn rozwoju

a mową ich rówieśników z alalią występowaĘ znaczące różnicę ilościowe (np.: zasób

słownictwa crynnego, liczba błędów morfosyntakĘcznych), jak również jakościowe

(np.: zńeksńńceńa strr*tury wyrazŁ rcdzaj błędów morfosyntakĘczrrych). Badarria

potwierdzĘ równiez więksą reprezentację oburgczności wśród dzieci z alaliąw porównaniu

z dzięćmi o neurotypowym rozwoju. W zvłiry,kl z bardza niejednorodnymi deficytami

językowymi dzieci z alalią, charakteryĘkę grupy uzupehriono frzerrn ńinymi studiami

prą,padku. Wyniki badan trójki dzieci z a|alią ujawniają odmienne problemy na róźmym

poziomie rozwoju.

Ostatnią grupę bńavłcą stanowiły cżeroletnie dzięci z aĘzmęm pochodzące zarówno

z rodzin mieszanych, jak i polskich. Analiza zachowń i umiejętności badanych dzieci

z auĘzmem pozwoliła dokonać charakteryĘki auĘzrrru jako zaburzenia neurorozwojowego,

opisać osiowe objawy tego zabutzeńa otaz stworzyć profil dziecka z auĘmnem

wychowywanego w dwujęrycarości. Badane dzieci z auĘnnem wykarywĄ deficyty

w zakresie komunikacji, naśladownictwą relacji społeczrych oraz współdziałańa z innymi,

sprawności manualnej oraz umiejętrościzabawy. DemonstrowĄ również liczre zachowania

manipulacyjte oraz autoĘmulujące. W grupie tej nie udało mi się przeprowadńć badańa

przy uĘctu testu SON-R oraz prób językowych pońewuĄ dzieci nie podejmowały prób



Dr Marzena Błasiak-Tvtuła
ZŃącznlk2

wykonania zadań diagnostycznych. Z tego samęgo powodu niemozliwa była ocena

dominującej ręki.

Najbardziej niepokojący jest fakt, żę duzy procent badanych dzieci z zaburzonym

rozwojem (62,50ń dzieci z alalią oraz 25Yo dzieci z auĘzmem), pochodzących z polskich

rodzin nie została zdiagnozowana do momentu udziału w badaniu. Oznacza to, że dzieci te

otrzymaĘ diagnozę dopiero po ukończeniu czwartego lub piątego roku zycia, A zatęm

jednym z czynnlków braku diagnozy alalii oIaz autyzmu moze być wciąż sytuacja

dvnfięzyczności. Przekonanie o szkodlinoym wpĘwie bilingwizmu odpowiada tównież za

dość powszechne przekonanie, ze do komunikacji z dzieckiem z zaburzonym rozwojem

należy wybrać jeden język l zręzygnowac z drugiego. W związku z brakiem naukowych

i klinicznych dow,odów, na potrł,ierdzenie tego sądu oraz w zwlązku z własnymi

doświadczeniami lł, prow-adzeniu terapii dzieci dwujęzycznych z różnymi zaburzeniamt,

ksiązkę wieńczą biografie językowe trójki dzięct. Biografie te stanowią dokumentację

rozwoju mowy oraz możliwości ksźałtowania systemów językowych dzięki podjętym

oddziĄwaniom terapeutycznym. Władysław T. Miodunka wyjaśnia, że biografie językowe

to .,szczegóIny ptzypadek biografii w ogóle i przynoszą zbior faktów związanych

zprzyswąaniem, a potem uzywaniem i zapominaniem znanych jednostce języków."Ż Opisane

historie dwójki dzieci z autyzmem oraz jednego dziecka z alalią dowodzą przede wszystkim

braku konieczności rezygnacji z dvwjęzycznęgo wychowania, pomimo istniejącego

zaburzenta rozwoju.

Podsumowując, opisane \ł,monografii badania dor,ł,odzą konieczności uwzględnienia oraz

poddania ocenie w diagnozie logopedycznej rożnic \\, tempie ronvoju kazdego

z podsystemów języków opanow_vw,anych przez dziecko. Diagnoza ta wymaga również

określenia zakresu mieszania dwóch jęąvkóu,. Znajomosc etapów rozwoju mowy dzięcka

bilingwalnego pozwoli skutecznie diagnozowac oraz wcześnie rczpoczynaó postępowanie

terapeuĘczne w sytuacji opóźnionego rozwoju mowv.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim

l o gopedów/terapeutów mowy oruz r o dziców dzieci dw,ą ęzy cznych.

' W. T, Miodunka, Biografia językowa jako jedna z metod. bądąnia ńłujęzyczności, w: Bilinguizm polsko-obc1,
dziś. Od teorii i metodologii bądań do studiólł przypadków, red. R. Dębski, W. T. Miodunka, Kraków 2016. s.

52.
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V. Omówieniepozostałychosiągnięćnaukowo-badawczych

Na mój dorobek składają się łącznie: 2 monografte, 4 ksiąki redakcyjne, 8 publikacji w

czasopismacĘ 2a publikacji w pracach zbiorowych. Do druku zostaĘ przyjętę 4 artykuły.

Szczegółowy wykaz wszystkich ptar zawierazałącmknr 2.

W moich publikacjach mogę wskazać kilka głównych problemów, wokół których

organizowałam tematy monografii i artykułów: 1) dwujęryczrość osób dorosĘch;2) ponglish

(dialekt polsko-angielski); 3) dwujęzyczność dńecięca(ronvój mowy, stymulacja jęrykowa);

4) problemy dzieci wychowywanych w dwujęz,yczrości zróirrymi zablxzęńami komunikacji

- diagnoza i terapia; 5) sytuacja zdrowych dzieci wobec zagrożeft wynikających z nowej

rzeczywistoŚci (pokolenie mędiów cyfrowych); 6) nauczanie języka polskiego jako

adńedziczonego.

Od czasu strrdiów doktoranckich moje zainteresowania naukowe zvvlązane są

z językoznawstwem. Podejmowana plzę7ś mnie problematyka badavlcza doĘcza przede

wszystkim zjawiska dwujęzycaności. Na wybór ten wpĘrłr miały moje osobiste, dwujęryczre

oraz dwukulturowe doświadczenia. Początkowo interesował mnie bilingwiarr osób dorosĘch,

częmlt poŚwięconych zostało kilka publikacji. Kluczową jest tu monografia: Dwuięzycznaść

i ponglish jako zjałviska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii (2011).

|W pracy tej analizawńam dwa zjawiska językowo-kulturolyych zaistniałe na skutek

członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz masowej emigracji zarobkowej na tereny

Zjednoczonego Królestwa §/ielkiej Brytarrii. Zjańskate to: dwuj ęrycmr;lśó polsko-angielska

najmłodszej polskiej migracji onzponglish, czyli mieszany (polsko-angielski) kod językowy.

W ksiązce nakreśliłam osobowo-językowy profil współczesnego migranta zarobkowego,

analizię poddałam polsko-angielski bilingwizrn indywidualny oraz społeczny (grupowy),

omówiłam również ponglish, cryli dialekt powstały na skutek ścierania się dwóch róźmych

systemów językowych. Próbie zdefiniowania zjawiska językowo-kulturowego, jakim jest

Ponglish poŚwięcone zostało kilka artykułów: Ponglish, czyli nowe zjawistrn językowo-

kulturowe w Wielkiej Brytanii, "Język Polski" L)OOilruI, ż. 2, Kraków 2a08, s.l56-I62;

Pracuję w siti - o specyfice języka Polalów w Londynią "Annales Universitatis Paedagogicae

Cracoviensis. Studia Linguistica V"o red. Krys§na Kowalik, Maciej Mączyński,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytefu Pedagogicanego, Kraków 2010, s. 40-49; Pongłish
jakn przyldad adaptacji językowo-hllturowej, "Annales Universitatis Paedagogicae

Cracovięnsis. Sfudia de Cu]tura V"o red, Agnieszka Ogonowska, Wydawnictwo Naukowe

i0
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V. Omówieniepozostałychosiągnięćnaukowo-łradawczych

Na mój dorobek składają się łącanie: 2 monografie, 4 ksiąki redakcyjne, 8 publikacji w

czasopismacĘ 20 publikacji w pracach zbiorovrych. Do druku zostŃy przyjęte 4 er!rlruĄl.

Szczegółowy wkuwsrystkich prac zawieru zńącruik nt 2.

W moich pńlikacjach mogę wskazać kilka głównych problemów, wokół których

organizowałam tematy monografii i artykułów: 1) dwujęrycnwść osób doros§ch;ż) ponglish

(dialekt polsko-angielski); 3) dwujęzyczność dńecięca(rozwój mowy, sĘmulacja językowa);

4) problemy dzieciwychowywanych w dwujęzycnaścizróźmymizabvrzęńarrli komunikacji

_ dlagnoza i terapia;5) sytuacja zdrowych dzieci wobec zagroiuei wynikających z nowej

rzeczywistości (pokolenie mediów cyfrowych); 6) nauczanię sęzyka polskiego jako

odńedziczonego.

od czasu studiów doktoranckich moje zainteresowania naukowe zwązane są

z językomavłstvłem. Podejmo,wana przezę mnie problematyka badavłcza dotyczy ptzede

wsrystkim zjawiska dwujęzyczrości. Na wybór ten wpływ miały moje osobiste, dwujęzycane

oraz dwrrkulturowe doświadczęńa.Początkowo interesował mnie bilingwizrn osób dorosĘch,

czemu poświęconych zostało kilka publikacji. Kluczową jest tu monografia: DwujęzycznoŚĆ

i ponglish jako zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii (2011).

|W pracy tej analizowńam dwa zjawiska językowo-kulturowych zaistniałe na skutek

członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz masowej emigracji zarobkowej na tereny

Zjednaczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Zjawskate to: dwujęzyczność polsko-angielska

najmłodszej polskiej migracji orazponglish, czyli mieszany (polsko-angielski) kod jęą'kołvY.

W ksiązce nalaeśliłam osobowo_językary profil współczesnego migranta zarobkowego,

analizię poddałam polsko-angielski bilingwiun indywidualny oraz społeczny (gnąowy),

omówiłam równiez ponglish, czyli dialekt powstaĘ na skutek ścierania się dwóch rózrych

systemów językowych. Próbie zdefiniowania Ąańska językowo-kulturowego, jakim jest

pongłish poświęcone zostało kilka artykułów: Ponglish czyli nawe zjmłisko języłrnwo-

kulturowe w Wietkiei Brytanii, "Język Polski" L)C(XVil, z. ż, Kraków 2008, s.l56-162;

Pracuię w siti - o specyfice języka Polaków w Londynią "Annales Universitatis Paedagogicae

Cracoviensis. Studia Linguistica V", red. Krys§na Kowalik, Maciej Mączyński,

'Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogiczrrego, Kraków żOla, s. 40-49; Ponglish

jako przytrład adaptacji językowo-kulturawej, "Annales Universitatis Paedagogicae

Cracoviensis. Studia de Cultura V", red. Agnieszka Ogonowska, Wydawnictwo Naukowe
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Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2aI3, s. 106-112; Procesy adaptacyjne w języku

polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.

Studia Linguistica VIII', red. Krystyna Kowalik, Maciej Mączyński, Marceli Olma,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 31-38. Próbą

nakreślenia ogólnej mapy językowego obrazu pracy polskiej emigracji na Wyspach

Bryfyjskich stał się natomiast arrykuł pt. Słownictwo zwiqzane z pracq Polaków w Wielkiej

BrYanii |w:] Polonistyka bez granic, red. Ryszard Nycz, Wadysław Miodunką Tomasz

Kunz, 20la, tom 2, wyd. Universitas, Kraków, s. 437 445.

Wybranym lingwis§czrym, neurolingwistycanym oraz psycholingwis§cmLymkwestiom

złvlęanym ze zjawiskiem bilingwizrru poświęcony zostń tekst pt. Kilka Ln/uag na temat

bilingwtzma, ,J'{owa Logopedia" , t.2: Biologiczne uwarunlrowania rozwoju i zaburzeń łfiawy,

red. M. Michalik, Kraków 201l, s. 57-70. Natomiast w artykule pt. Interferencje

w rystemie foruologicznym osób bilingwalłlych,,§owa Logopedia",t.3: Diagnoza różnicowa

zaburzeń lrnmunikacji językowej, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków

2012, s. 83-91 ana|ińe poddałam jedną z trzech właściwości mowy bilingwahej, jaką jest

interferencja jęrykowa. Fiozłłłżańa doĘcąrĘ interferencji w systemie fonologiczrym osób

dwujęryczrych, którry na co dzieiposługują się jęrykiem polskim oraz jęzal<tem angielskim.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z logopedii oraz rczpoczęciu pracy jako

logopeda/terapeuta szczególną uwąę poświęcam zagadnieniom zŃvrzefi komunikacji

jęrykowej, trudnościom w nabywaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej w prrypadku

dzieci z róznorodnymi zaburzeniarri. W związku z Wm, żę na co dzień prowadzę terapię

wielu dńęci wychowywanych w dwujęzycności (lub wielojęzycmości), temat bilingwizrnu

jest dla mnie wcię fascynujący naukowo. Od 2012 roku moje zainteresowania

koncentrowĄ się jtz jednak nie na osobach dorosĘch i ich dwujęzycznych

doświadczeniach, ale na deieciach nabywających dwa systemy językowe. Zagadnieniu

bilingwizmu dziecięcego poświęcony został artykuł pt. Kompetencje językowe bilingwalnycll

bliŹniaczek,,Nowa Logopedia",t. 4| Interakcyjne tnłarunlwwania rozwaju i zaburzeń mawy,

red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Kraków 2013, s. 317-330. Prezentuję

w nim trudnoŚci językowe (leksykalne oraz gtamaĘczne) dwuj ęzycznych sióst bliźńaczęk,

ośmioletnich dziewczynek urodzonych w Wielkiej Brytanii w rodzinie polskojęrycznej.

O trudnościach w budowaniu tękstów narracyjnych w języku adziedziczonym piszę

w artykule pt. Narracja a rozumienie u dzieci dwujęzycznycŁ ,Nowa Logopedia", t. 6:

Rozumienie - diagnoza i terapia, red. M. Błasiak-Tyhrł&, M. Korendo, A, Siudak, wyd.
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Collegium Columbinum, Kraków ż075, s. 135-145. W trakcie prowadzenia badań w Wielkiej

Brytanii szesnaścioro matek badanych przęzę mnie dzieci poproszonych zostało

o wypełnienie ankiety. Jej celem było zebranie informacji dotyczących przede wszystkim

komunikacji Polek ze swoimi dzieómi oTaz stosunku matek-emigrantek do rozwoju

językowego i pomawczego ich dzieci. Wyniki §ch ankiet omówione zostńy w ar§kule pt.

Emigrant mothers in the British culture. On the communication of Polish mothers and their

children in a new linguistic reality fw] Universalism of v,ork in the context o.f the Polish and

European civilizational challenges, red, M. Banach, M. Lubińska-Bogacka, A. Szw-edzik,

wyd. Scriptum, Kraków 2015, s.2L3-żż3.

O konieczności doskonalenia zaw-odow-ego naucąvcieli w zwtązku

z fosnącą liczbą dzieci migrantów w polskich szkołach pisałam w, artykule pt. Nowe

kompetencje zawodowe nauczllcieli o- pracy z tłczniami dwujęzycznymi |w:] }llauczyciel

między etosem a presjq rzeczyt,istości. Tom l Wielolvymiarov,ość kompetencji współczesnego

nauczyciela, red. Arma Kwatera. Stanisław Kowal, Ewa Zawisza, Wydawnictwo internetowe

e-bookowo, s. I57-166. Prezentując wybrane trudności dwujęzycznych uczniów w polskiej

szkole, zwtacam w nim uwagę na kompetencje, których osiągnięcie jest niezbędne w procesie

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Są to: kompetencja międzykulturowa, wiedza

z zal<tęsu metodyki nauczania jęzryka polskiego jako drugie go oIaz wiedza dotycząca rozwoju

poznawczęgo i językowego dziecka dwujęzycznego oraz jego funkcjonowania w grupie

społecznej.

Tematyka kolejnych aĘkułow, j est związana z dtagnozą rozw-oju mowy. Pierwszy z nich,

napisany wspólnie z dr Ew,ą Bielendą-Mazur podejmuje temat diagnozy logopedycznej

dziecka w pierwszych latach jego z.r-cia. Dostrzeganie i rozumtente związku języka i funkcji

poznawczych wymusza pogłębione badanie mow) dziecka. Warunkiem prawidłowego

rozwoju mowy bowiem jest niezakłócony rozwój funkcji poznawczych (m.in. umiejętności

naśladownictwa, pamięci, fuŃcji słuchowych i wzrokowych, kategoryzacjt i procesów

myślowych oraz grafomotoryki). AĘkuł zatytułowany został: Wybrane .funkcje poznawcze

warunkujqce roz*-ój mowy, [w:] Wspieranie roną.,oju dzieci i dorosłych, red. Franciszek

Antoni Marek, Urszula Strzelczyk-Raduli, Katatzyna Błońska, wyd. Instytut Sląski, Opole

2016, s. 120-133. Sprzeciwiając się twierdzeniom o opóźnieniach w nabywaniu mowy na

skutek dwajęzyczności, kolejny artykuł porządkuje wiedzę na temat etapów rozwoju mowy

u dzieci wychowujących się w środowisku bilingwalnym: Kształtowanie się i rozwój mowy

dziecka dwujęzycznego, ,,Diagnoza 1terapia w działaniach logopedy i terapeuty", red. Ew-a

I2
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Jeżewska-Krasnodębska, Barbara Skałbania, wyd. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków

2017, s. 247-ż56. Wspólnie z prof. Jagodą Cieszyńską-Rożek oraz Zdńsławą Orłowską-

Popek napisałam altykuł pt. Norma czy zaburzenia rozwaju dzieci dwujęzyczrrych,

|w;f Neurologopedia. Neurobiologicme podstawy wczesnej terapii zaburzeń ranłojowych,

red. Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak wyd. \YIą Kraków ż0l8, s. 9-37. ZŃurzony

proce§ rozwoju mowy dńeci, które nabywają dwa języki (etniczry i drugi) może byó

wynikiem róźmych crynników m.in. alalii, alalii z komponentęm ze spektrum au§zmu lub

zespołu Aspergera. Sama syfuacja bilingwizmu możs stać się równiez czynnikiem opóźńeń

w rozwoju mowy. Jeśli bowiem dziecko nie Ędzie miało stworzonych odpowiednich

waruŃów środowiskowych do wykształcenia dwóch systemów językowych, w konsekwencji

nie wykorzysta swojego potencjału intelektualnego oraz swoich mozliwości rozwojowych.

Logopedzi oraz terapeuci powinni zatem koncentrować swoje działarńa nie tylko na

diagnostyce i terapii dziecka bilingwalnęga z zaburzeniami rozwoju, ale również na

profilaktyce logopedycznej w syfuacji dwu- i wielojęzyczności. Tej tematyce został

poświęcony aĘkuł pt. Wczesne wspomaganie roałoju mowy dzieclra ńłujęzycznego.

Prafilaląlm logopedyczna w sytuacji dwujęzyczności klasycznej [w:] Neuralogopedia.

Neurobiologicme podstały wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, red. Marzęna Błasiak-

Tytrrła, Anna Siudak wyd. WIR, Kraków 2018, s. 95-11l. Omawiam w nim sposoby

stymulacji językowej w okresie prenatalnym, prelingwalnym oraz perilingwalnym. Zvłracarrl

ńwńeż uwagę na konieczność uświadamiania rodzicom, że ich język etniczny odgrywa

fundamentalną rolę w rozwoju dulujęzyczności ich dzieci.

Publikacje, w których odniosłam się do różrych zabwzeit rozwoju u dzieci

wychowywanych w dwujęrycaości wyrastają z mojego praktyculego doświadczenia.

Spotkania z dńećmi i ich rodzicarni Ńwiadomiły mi konieczrośó szerzeńa wiedzy na temat

dwujęzyczności oraz sposobów budowania systemów jęrykowych w sfuacji zabwzanego

rozwoju. SĘd w niektórych moich artykułach zrnjdują się wskazówki do terapii w zalezrości

od określonych trudności.

We współptacy z dr hab. Zńzi§awą Orłowską-Popek napisńam trzy teks§ poświęcone

terapii dziect dvłĄęrycmtych z zablxzonym rozwojem. Jeden z rltch za$ńowany zośał

Technika programowania języka fuierwszego i drugiego) w pracy z dzieckiem bilingwalnym,

[w:] Mózg-język-komunikacja, red. M. Rutkiewicz-Hanczewską J. Sławek, E. Kaptur,

Poznńż0I7, s. 39-52, drugi, Technika programowania języka w terapii dziecka ze spektrum

auĘnnu,,,Forum Logopedy", 2aI8,23, s. 4ż-46, tszeci, Dzienniczki wydarzeń jako technilra
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laztałtowania kompetencji komunilracyjnej w sytuacji ńłujęzyczności, ,oConversatoria

Linguistica", rocznik XIDaI7, s. 157-1,70. Artykuły te prezentują możliwość budowania

dwóch systemów językowych w umyśle dziecka w oparciu o dwie techniki: programowania

języka i dzięnników wydarzeń. Dwa pierwsze artykuŁy przedstawiają kolejne etapy pracy

i poziomy programowania języka/języków (na ptzakJńzie języka polskiego oraz

angielskiego). Trzeci tekst natomiast sięga po technikę dzienniczków wydarzeń, argumentując

ich uĘcie w sytuacji dwujęryczrości oraz omawiając róane formy dziennic*ów wraz

zprrykJadarrli.

Badania prowadzone w latach 2aL5-żOI6 w polskiej szkole w Wielkiej Brytanii

zaowocowĄ dwoma artykułami napisanymi wspólnie zmgr Agnieszką Ślęzak Dyslekłyczne

dzieci dwujęzyczne w polskiej szkole za granicq. Na przyldadzie Polskiej Szkoły Sobotniej

w Plynouth, [w:l Neurolagopedia. Glottodydakyka i logopedia z perspeHywy

neurobiologicmej, red. Marzena Błasiak-Tytułą Zdńsława Orłowska-PopeŁ Anna Siudak,

vyyd. SnR, Kraków 2018, s. 85-100 otaz Nauczanie języlm połshiego jalm odziedziczonego

dzieci zagrożonych dyslelrsjq, [w:] Neurologopedia. GlottofudakĘka i logopedia

z perspektywy neurobiologicznej, red. Marzena Błasiak-Tytlną Zdzisłavła Orłowska-Popek,

Anna Siudak, wyd. WIR, Kraków 2018, s. 101-117. Pierwszy z ńch opisuje problemy

dyslektyczne dzieci uczęszcząących do polskiej szkoły za granicą, wynikające z braku

umiejętności sekwencyjnego, linearnego przetwarzańa bodźców. Dzieci te ujawniały

największe deficyty w obrębie funkcji sfuchowych oraz funkcji wzrokowych. Trudności te

stĄ się bezpośrednią implikacją do modyfikacji programu nauczania językaodziedziczonego

dzieci do 6 roku życia. Uwzględniał on progfilmowanie języka (budowanie podsystemu

fonetyczno-fonologicznego, leksykalno-semantycznego, morfologicznego oraz

syntakĘcznego), stymulację funkcji słuchowych i wzrokowych otaz kształtowanie

umiejętności porądkowania informacji w ciągi linearne. Program ten oraz propozycje

ćwiczeflzaprezentowane zostały w drugim z wymienionych aĘkułów.
Doświadczenia w pracy z dńęćmi z auĘzmem skłoniĘ mnie z kolei do napisania

aĘkufu pt. Terapia logopedyczna dwujęzycznego dziecka z ąulyzmem, ,,Studia

Pragmalingwis§cme", 2018, X, s. 197-208. Przedstawiłam w nim przegląd literatury

porównującej rozwój dzieci jedno- i dwujęzycznych ze spektum au§zrnu oraz opisałam

roczną terapię dziecka z auĘnnemwychowywanego w dwujęrycmości.

O potrzebie wczesnej interwencji w sytuacji zaburzeft rozwoju oraz o wybranych

technikach terapeutycznych napisałam w publikacji pt. Wczesna interwencja terapeutyczna

w sytuacji dwujęzyczności, ,,Fanxn Logopedy", 2017, 22, s. 42-45. Na temat terapii dńeci
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dwujęzyczrrych napisałam jeszczę trzy artykuły, które zostaĘ Wzyjęte do druku po

pozytywnej rccenzji. Artykuł pt. Techniki terapeuĘczne w pracy z dzieckiem prezenflrje

charakterystykę technik terapeutycznych w pracy z dzieckiem dwujęzyczrym. Publikacja

pt. Potrzeba progrgmowania języlra dzieci dwujęzycznych (artykuł napisany wspolnie

z dr hŃ. Martą Korendo) powstała natomiast jako wynik bńań prowadzonych we Włoszech,

gdzie dńeci pochodzące z mieszanych rodzin (matka Polką ojciec Włoch) lub polskich

rodzin prezentowĄ bardzo niski poziom polskiego systemu językowego. Z kolei artykuł

pt. Tagebucłl der Ereignisse als Geśaltungstechnik der Kommurlikationskompetenz bei

deutsch-polnischer Zweisprachigkeit (artyk]ł napisany wspólnie z dr hab. Zdńsławą

OrłowsĘ-Popek) dotyezy mozliwości wykorzystania tęchniki dzienniczków wydarzeń w

procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej w sytuacji dwujęryczności niemiecko-

polskiej. Aftykuł napisany wspólnie zmgl.Mńgotzatą Kuśnięrz natomiast koncentruje się na

początkowym etapie terapii funkcji wzrokowych dzieci z zablltzatym rozwojem niezależlie

od tego, ile języków ptzyswajają. Prezentujemy w nim konkretne ćńczenia uwzględniając

ich gradację (od najłatwiejszych do caraz trudniejszych). Propozycje te skierowane są do

wsrystkich dzięci z zakłóceniami lub rabllrzeńaml w rozwoju, które ujawniają

nieprawidłowości między innymi w obszarze tej funkcji poztawczsj.

Choó zjawisko dwujęzycmości i osoby dvłujęryczne interesowĄ mnie najbardziej

i większość moich publikacji opisuje zagadńeńa z ntmi zńązane, nie brakuje wśród nich

równieź takich, które doĘczą nspełńe innych zagadńefi jęrykoznawczych. W obszarze

moich logopedycznych zainteresowń badawczych mńańy się tęż osoby dorosłe.

We wspóĘracy z dr hab. ZdńsławąOrłowską-Popek powstał arĘkuł: Ćwiczenia słuchowe w

terapii asób starszych, ,J.{o,wa Logopedia", t. 7: Oblicza starości. Zagadnienia teorii

i prakĘki, red. A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, E. Bięlendą !vyd. Collegium Columbinum,

Kraków 2018, s.223-236. Zastał on poświęcony zagadńeniu słuchu, fimkcji słuchowych oraz

niedosłuchu. Ząrezentowane w nim ćwiczenia mają na celu przygotowanie pacjentów do

posługiwania się językiem, usprawnienie kompetencji językowej lub podtrzymanie na jak

najlepszym poziomie umiejębrości językowych.

Natomiast we wspóĘtacy z dr hab. Ewą Horyń napisałam trz,y artykuł: O komunikacji

językowej uĘtkowników portalu społecznościowego Facebook [w:] "Komunikacja

międzyludzka. Leksyka - Seman§ka - Pragmatyka" II, red. E. Komorowska, K. Kondzioł-

Pich, Szczęcin 2011, s. 105-1t5; Baśń ,,Czerwolql Kapturek" w socjolekcie studenckim.

Lelwylra, [w:] "Komunikacja międzyludzka. Leksyka - Seman§ka - Pragmatykt' III, red.
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E. Komorowska, K. Kondzioła-Pich, A. Ochrymowicz Szczęcinż012, s. 51-70 oraz Leksylra

prawna dotyczqca przestępczości wiejskiej w XYII-XYIII w., |w:] Język w środowislctl

wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, lultura, red. Elźbięta Rudnicka-Fira, Muzena Błasiak-

Tyhńa, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2074, s. 151-165.

W przyszłości zamte.rz,ałn korrtynuować badania nad dwujęzyczrością dzlecięcą.

WspóĘracę z PolsĘ Sobotnią Szkołą w PlymoutĘ gdzie kłńego roku diagnoĄę dzieci

w klasie ,,0" (cńero- i pięciolatki), od dwóch lat natomiast powtóma dtagnoza tych dzieci

odbywa się w starszych klasach. Celem Ęch dńńafi są longitudinalne badania, które

umoźliwią ocenę nie tylko rozwoju mowy dzieci dwąęzycznych, ale rówńężrorvłoju jęzaka

pisanego. W dalszej pracy planuję równiez skupió się na badaniach óoĘczryych słuchu

fonemowego u dzieci dwuj ęzycznych,

a"Ołfua asbL
r"^
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