راهنمایی برای والدین کودکانی که با چند زبان رشد میکنند
همه زبانها دارای ارزشی یکسان میباشند ،چرا که آنها ریشه در فرهنگ دارند .از همین رو همه زبان ها قابل احترام هستند.
مهمترین چیر در یادگیری زبان کودک این است که:
•
•
•

رابطه خوبی با کودک داشته باشید  /به معنی واقعی به کودک عالقه داشته باشید
الگوی زبانی خوبی باشید ( به آن زبانی /زبانهایی که به بهترین وجه بر آن تسلط دارید ،صحبت کنید)
زیاد صحبت کنید ( برای کودک خود انگیزهای متفاوت و فراوان ایجاد کنید)
بهترین چیز ها :بازی ،از روخواندن ،تعریف کردن ،شعرخوانی ،قافیه گویی ،نمایش های صوتی ،بیرون رفتن ،دیدار
از دیگران

•

آموزش ندهید بلکه به صورت گذرا آن را به درستی تکرار کنید

برای یادگیری زبانهای دیگر مهم است که بدانید:
•
•
•
•
•
•
•

•

زبان اول باید به بهترین شکل ممکن یاد گرفته شود (مدت زمان حدود  5سال)
یادگیری چند زبان به صورت همزمان به راحتی انجام پذیر است
چیزی به عنوان روش کامل وجود ندارد
یادگیری زبان دیگر با انگیزه خوب و تمرین زیاد حدود  3سال طول می کشد
نباید انتظار داشته باشید فرزندتان دو و یا چند زبان را بدون نقص صحبت کند
مخلوط کردن زبان ها ،یا برای مثال جنسیت ها ،حروف تعریف و ساختار جمله ،امری طبیعی است
برای تعمیق یاد گرفته ها ،نوشتن هم باید آموخته شود ( .برای مثال از طریق،
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunftssp
)rachlicher_unterricht/index.html
باید به رسانه ها با انتقاد نگاه کنید (حذف تلویزیون  ،تلفن همراه و کامپیوتر تا  ۳سالگی .الگوی زنده زبان بسیار بهتر
است  ،نمایش های صوتی خوب هستند)
به فرزند خود بیاموزید که زبان آلمانی به اندازه زبان مادری و خانوادگی مهم است

مزایای چند زبانه بودن اغلب این است
•
•
•
•
•
•
•
•

توانایی های باالتر اجتماعی-عاطفی (از جمله احساس همدردی)
مدیریت بهتر اختالفات
عملکرد بهتر حافظه
ارتقای کیفیت دقت و توجه
دیگر
یادگیری آسانتر زبانهای
به تعداد زبان هایی که صحبت می کنی ،انسان دیگری هستی
تجارب فرهنگی بیشتر
(یوهان ولفگانگ گوته ،شاعر آلمانی)
امکان گفتگو با افراد بیشتر
فرصت های شغلی بیشتر

