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Çocukların eğitim yolu ile dengeli bir şekilde çokdilli olmalarının nasıl 
sağlanabileceğine dair yeterince veri bulunmaktadır. Fakat buna rağmen 
hala yerli/kabile çocukları ile azınlık veya marjinalleştirilmiş topluluklara 
üye çocukların çoğuna okullarında ve toplumda güçlü olmalarını 
sağlayacak uygun anadili temelli çokdilli eğitim sunulmamaktadır. 
Elinizdeki kitapta, dünyanın çeşitli bölgelerinden uzmanlar bu durumun 
neden böyle olduğunu sormakta ve neler yapılması gerektiğini 
göstermektedir. Kitap, bu alandaki genel teorik tartışmaları ve karşılaşılan 
zorlukları detaylı ve anlaşılır bir şekilde ele almakta, Kanada, ABD, kuzey 
Avrupa, Peru, Afrika, Hindistan, Nepal ve Asya’daki birçok ülke ile ilgili 
yapılmış araştırmayı sunmaktadır. Bu alanda önde gelen akademisyenler 
tarafından yapılan analizler, her türlü adımı yerel bilgi ve deneyimler 
üzerine temellendirerek atmanın önemine vurgu yapmaktadır. Bu şekilde, 
yerel çözümleri küresel olarak paylaşmak daha güçlü teori geliştirmeye ve 
eğitim yoluyla daha adil ve eşit toplumlar kurmak için harekete geçmeye 
yol açabilirler.

Bu kitap bir uyanış çağrısıdır. Bu kitap, ilerlemenin en iyi yolunun tekdilli 
eğitim olduğuna dair yanlış inancı alaşağı etmektedir. Bu kitap, büzüşerek 
daralan bilgi dağarcığımızın kurtarılmasının yegâne yolunun çokdilli 
eğitimi bir bütün olarak, her dilin bir diğerini tamamladığı ve güçlendirdiği 
bir yaklaşımın benimsenmesi olduğunu göstermektedir.
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Çokdilli Eğitim Yoluyla Toplumsal Adalet azınlık dilleri konuşan halkların 
adalet ve hak talepleri açısından eğitimi merkeze koymaktadır. Dünyanın 
birçok yerinden çeşitli örneklerle, kitap dilsel çeşitliliğin korunması ve 
dilsel azınlıklar için toplumsal adaletin sağlanması mücadelesinde çokdilli 
eğitim hakkında sınırları yıkan fikirleri bir araya getirmektedir. Oldukça 
saygı gören birçok yazarın fevkalade çalışmalarını barındırması bu kitabı 
mutlaka okunması gereken bir seçki yapmış.
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