
Συμβουλές για γονείς παιδιών που μεγαλώνουν με περισσότερες της μιας γλώσσες. 

Όλες οι γλώσσες έχουν την ίδια αξία, επειδή πίσω τους υπάρχουν πολιτισμοί. Για το λόγο αυτό, όλες οι γλώσσες πρέπει να 

είναι σεβαστές.  

 

Σημαντικό για την επιτυχή εκμάθηση της γλώσσας από πλευράς του παιδιού είναι 

 Να έχετε μια καλή σχέση με το παιδί / πραγματικό ενδιαφέρον για το παιδί. 

 Να είσαστε ένα καλό γλωσσικό πρότυπο (να μιλάτε στην/στις γλώσσα/γλώσσες, που κατέχετε καλύτερα). 

 Να συζητάτε πολύ (να δίνετε στο παιδί σας πολλά και διαφορετικά γλωσσικά ερεθίσματα).  

Πιο καλά: με το παιχνίδι, τη μεγαλόφωνη ανάγνωση, τη διήγηση, τα τραγούδια, τις ομοιοκαταληξίες, τα 

ραδιοφωνικά έργα, τις εξόδους από το σπίτι, τις επισκέψεις σε άλλους.  

 Να μη διδάσκετε, άλλα σε τυχαίες στιγμές να επαναλαμβάνετε με το σωστό τρόπο.  

 

Για την εκμάθηση άλλων γλωσσών είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι  

 η εκμάθηση της πρώτης γλώσσας πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα (διάρκεια περίπου 5 χρόνια)  

 η εκμάθηση περισσοτέρων γλωσσών ταυτόχρονα είναι εύκολο να γίνει 

 δεν υπάρχει η τέλεια μέθοδος  

 η εκμάθηση μιας επιπλέον γλώσσας, διαρκεί με καλή παρότρυνση και πολλή πρακτική εξάσκηση περίπου 3 χρόνια  

 δεν πρέπει να περιμένετε από το παιδί σας τέλεια διγλωσσία ή πολυγλωσσία  

 ένα γλωσσικό ανακάτεμα είναι φυσιολογικό, όπως ακριβώς και το μπέρδεμα του γένους, του άρθρου και της 

σύνταξης της πρότασης  

 πρέπει επίσης να διδάσκεται η γραφή για την καλύτερη εκμάθηση [π.χ. μέσω διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα 

(HSU)https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunftssprachlicher_unterri

cht/index.html)  

 πρέπει να βλέπετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με κριτικό μάτι [Όχι τηλεόραση (TV), κινητό  (Handy), κομπιούτερ 

(PC) μέχρι τα 3 χρόνια. Το ζωντανό γλωσσικό πρότυπο είναι πολύ καλύτερο, τα ραδιοφωνικά  έργα είναι καλά.] 

 

Μεταδώστε στο παιδί σας, ότι η γερμανική γλώσσα είναι ακριβώς το ίδιο σημαντική με τη γλώσσα καταγωγής και τη 

γλώσσα της οικογένειας. 

 

Πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας συχνά είναι   

 μεγαλύτερες κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες (μεταξύ άλλων συμπόνια) 

 μια καλύτερη ικανότητα χειρισμού διαφορών 

 μια μεγαλύτερη απόδοση της μνήμης  

 μια βελτιωμένη προσοχή  

 μια ευκολότερη εκμάθηση άλλων γλωσσών  

 μεγαλύτερες πολιτισμικές εμπειρίες  

 περισσότεροι πιθανοί συνομιλητές 

 μεγαλύτερες επαγγελματικές δυνατότητες 

 

„Όσες γλώσσες μιλάς, 
τόσες φορές άνθρωπος είσαι.“ 
(Johann Wolfgang Goethe, Γερμανός  

ποιητής) 
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