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ΠΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ ΔΤΟ ΓΛΩΕ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
Αγαπθτοί γονείσ,
Κςωσ αναρωτιζςτε καμιά φορά:
«Πϊσ μπορεί να μάκει το παιδί μου ελλθνικά;» ι
«Μπορεί το παιδί μου να μακαίνει μεγαλϊνοντασ ςυγχρόνωσ δφο γλϊςςεσ;» ι ακόμα, «Θα
μπορεί το παιδί μου αργότερα να εκφράηεται ςωςτά, για παράδειγμα ςτο ςχολείο;»
Αυτζσ οι ερωτιςεισ απαςχολοφν πολλοφσ γονείσ και με αυτά τα κζματα ζχουν αςχολθκεί
πολλοί παιδαγωγοί και επιςτιμονεσ.
Θα κζλαμε να ςασ δϊςουμε ςχετικά, μερικζσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ.
Σι χρειάηονται τα παιδιά για να αναπτφξουν ςωςτά τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθν εκμάκθςθ τθσ
γλϊςςασ;

Είναι μεγάλο πλεονζκτθμα για το μζλλον του παιδιοφ ςασ, αν μεγαλϊνει με δφο
διαφορετικζσ γλϊςςεσ, π.χ. ςτο ςπίτι ελλθνικά και ςτο νθπιαγωγείο γερμανικά. Ζρευνεσ
ζχουν αποδείξει: Σα παιδιά διακζτουν τθν ικανότθτα να μεγαλϊνουν με δφο ι και τρεισ
γλϊςςεσ μακαίνοντάσ τεσ, αν τουσ δοκεί θ αναγκαία υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ.
Αν ο πατζρασ και θ μθτζρα μιλάνε δφο διαφορετικζσ γλϊςςεσ, μπορεί ο κακζνασ να
χρθςιμοποιεί τθν δικι του μθτρικι γλϊςςα ςτθν επικοινωνία του με το παιδί. Σο παιδί τα
καταφζρνει. Ωςτόςο, ιδίωσ ςτθ μικρι θλικία, παίηουν μεγάλο ρόλο διάφοροι «κανόνεσ
επικοινωνίασ» ςτθν οικογζνεια. Σο παιδί πρζπει να ςυνδζει μια γλϊςςα με ζνα πρόςωπο.
Σότε ξζρει «ζτςι μιλάει θ μαμά, ζτςι μιλάει ο μπαμπάσ, ςτο τραπζηι μιλάμε αυτι τθ
γλϊςςα…»

• Η ςπουδαιότθτα του νθπιαγωγείου για το παιδί ςασ
το νθπιαγωγείο μακαίνει το παιδί, όχι μόνο τθν ελλθνικι γλϊςςα, αλλά και άλλα
ςπουδαία και βαςικά πράγματα που κα του χρθςιμεφςουν ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ και
αργότερα γενικά ςτο ςχολείο. Για αυτι τθ βοικεια που προςφζρει, είναι ςθμαντικό να
επιςκζπτονται τα παιδιά τακτικά το νθπιαγωγείο από τθν θλικία των τριϊν ετϊν. Ζτςι τουσ
προςφζρεται αρκετόσ χρόνοσ μζχρι τθν είςοδο τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο, να μάκουν
ικανοποιθτικά τθν ελλθνικι γλϊςςα. Με εικονογραφθμζνα βιβλία, παιχνίδια, ςυηθτιςεισ,
τραγοφδια, ποιθματάκια, και ιςτορίεσ, πλουτίηει θ νθπιαγωγόσ ςιμερα τθ διδαςκαλία τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.
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• Σα παιδιά μποροφν να μάκουν καλά διάφορεσ γλώςςεσ

τθν αρχι, όταν το παιδί ςασ δεν ξζρει καλά ελλθνικά, ίςωσ ψάξει να βρει παιδιά ςτο
νθπιαγωγείο, που κι αυτά μιλάνε γερμανικά ςτο ςπίτι. Αυτό κα βοθκιςει το παιδί να
ςυνθκίςει και να νιϊςει άνετα.
ταδιακά κα αποκτιςει φίλουσ και ςτο Νθπιαγωγείο.

• Ποιά γλώςςα μιλάτε με το παιδί ςασ;
υχνά ακοφνε οι γονείσ ςυμβουλζσ όπωσ, «μιλάτε ςτα παιδιά ςασ γερμανικά, κα είναι πιο
εφκολο για αυτά μετά ςτο ςχολείο». Αυτι θ ςυμβουλι είναι λανκαςμζνθ. Μιλάτε με τα
παιδιά ςασ τθ γλϊςςα που ξζρετε καλφτερα, που εκφράηεςτε φυςικά και άνετα – αυτι είναι
ςυνικωσ θ μθτρικι γλϊςςα. ’ αυτι τθ γλϊςςα ζχετε το πιο πλοφςιο λεξιλόγιο και
γνωρίηετε τθ δομι τθσ πρόταςθσ. Ζτςι δθμιουργεί το παιδί ςασ μια γερι βάςθ που κα το
βοθκιςει ζπειτα ςτθν εκμάκθςθ και άλλων γλωςςϊν π.χ. γερμανικά. Για να μάκει ζνα παιδί
ςωςτά μια γλϊςςα χρειάηεται χρόνια – αυτό ιςχφει και για τθ μθτρικι, αλλά και για κάκε
καινοφρια γλϊςςα που κα μάκει αργότερα.
Μερικά παιδιά κατά διαςτιματα αποφαςίηουν να επικοινωνοφν μόνο ςε μια γλϊςςα, π.χ.
γερμανικά, ακόμα κι όταν εςείσ τουσ μιλάτε ελλθνικά. Αυτζσ οι φάςεισ είναι φυςιολογικζσ.
Αν εςείσ παραμείνετε ςτακεροί και ςυνεχίςετε να μιλάτε ςτο παιδί ςασ ςτθ γλϊςςα ςασ, κι
αν το παιδί εξακολουκεί να ακοφει αυτι τθ γλϊςςα και ςε άλλεσ ευκαιρίεσ, τότε δε κα τθν
ξεχάςει, αλλά κα ςυνεχίςει να μακαίνει ακοφγοντασ, και κάποια ςτιγμι κα ξαναρχίςει
ςίγουρα να τθν μιλάει.

• Σι μπορείτε να κάνετε ςτθν οικογζνεια για τθ γλωςςικι ανάπτυξθ του
παιδιοφ ςασ;
Η κακθμερινι οικογενειακι ηωι παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ του
παιδιοφ ςασ.
Άλλωςτε, εδϊ μακαίνουν τα παιδιά τισ πρϊτεσ τουσ λζξεισ, τθν μθτρικι τουσ γλϊςςα.
Ποιζσ ςυγκεκριμζνεσ δυνατότθτεσ ζχει θ οικογζνεια, για να βοθκιςει το παιδί ςτθ γλωςςικι
του ανάπτυξθ;

Ευχάριςτθ προςωπικι επαφι. υηθτιςεισ, αφθγιςεισ
Η γλϊςςα ςτθν παιδικι θλικία δεν εξαςκείται, αλλά αναπτφςςεται κακθμερινά, ακοφγοντασ
και μιλϊντασ. τα διάφορα παιχνίδια, για παράδειγμα, ι κοιτάηοντασ εικονογραφθμζνα
βιβλία, τθν ϊρα του φαγθτοφ, ςε ςυηθτιςεισ με πρόςωπα που αγαπάτε. Αυτζσ οι
κακθμερινζσ κουβζντεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ για τα παιδιά. Διθγθκείτε τουσ κάτι για τθ
δουλειά ςασ, για τθ γιαγιά και τον παπποφ, κάτι που ςασ ςυνζβθκε ςιμερα. Κι αν το παιδί
ςασ, ςάσ παρακολουκεί τθν ϊρα που μαγειρεφετε, πζςτε του, για παράδειγμα, τι βάηετε
αυτι τθ ςτιγμι ςτθν κατςαρόλα. Να χαίρεςτε όταν το παιδί ςασ ρωτάει, ι διθγείται με
λεπτομζρειεσ τα ευχάριςτα και τα δυςάρεςτα που του ςυνζβθκαν ςιμερα, τι είπαν οι φίλοι
του ςτο νθπιαγωγείο κλπ. Όταν διθγείται, μακαίνει το παιδί ςταδιακά να εκφράηεται και να
εξθγεί με λζξεισ, τισ ιδζεσ και τισ επικυμίεσ του.
Σα παιδιά μακαίνουν πιο εφκολα ςε ευχάριςτο περιβάλλον και όταν δε φοβοφνται να
κάνουν λάκθ.
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Καμιά φορά φτιάχνουν δικζσ τουσ λζξεισ με τθν φανταςία τουσ, παίηουν με τθ γλϊςςα, αυτό
τουσ διαςκεδάηει και ευνοεί τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ. Μθ διορκϊνετε το παιδί ςασ όταν
λζει κάτι «λάκοσ».
Παιδιά που διορκϊνονται ςυνεχϊσ, χάνουν τθν διάκεςθ να διθγθκοφν κάτι, να μιλιςουν.
Με διάφορεσ αςχολίεσ, λοιπόν, μποροφν τα παιδιά να αναπτφξουν ζντονα τισ ικανότθτζσ
τουσ. Ιδιαίτερα όταν τουσ διαβάηετε ι διθγείςτε ιςτορίεσ και παραμφκια, όταν κοιτάηετε
μαηί τουσ εικονογραφθμζνα βιβλία, τραγουδάτε ι του λζτε ςτίχουσ, νανουρίςματα.

Σα εικονογραφθμζνα βιβλία
Είναι ςθμαντικό, οι γονείσ να κοιτάηουν με τα παιδιά ςυχνά, αν είναι δυνατό κάκε μζρα,
εικονογραφθμζνα βιβλία. Αυτό βοθκάει πολφ ςτθ γλωςςικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Όταν
κοιτάηετε με το παιδί ςασ ζνα τζτοιο βιβλίο μιλϊντασ ελλθνικά, το παιδί μακαίνει ζνα ςωρό
πράγματα που κα το βοθκιςουν αργότερα να προχωριςει ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ που κα
προςπακιςει να μάκει, και γενικά ςτισ ςπουδζσ του ςτο ςχολείο. Αυτό απζδειξαν διάφορεσ
ζρευνεσ. Κςωσ ζχουν καμιά φορά καιρό τα πιο μεγάλα αδζλφια, θ κεία ι ο παπποφσ να
διαβάςουν κάτι ςτα παιδιά.
Όταν διαβάηετε ι κοιτάηετε βιβλία με τα παιδιά είναι ςπουδαίο,
• και αυτόσ που διαβάηει, και το παιδί που ακοφει, να το απολαμβάνουν. (Όταν υποβάλλετε
ςυνεχϊσ ερωτιςεισ, θ χαρά του παιδιοφ μειϊνεται)
• να μπορεί το παιδί να λζει ό,τι του περνάει από το μυαλό για τισ εικόνεσ που βλζπει και
τθν ιςτορία που ακοφει.
Αν ςτο ςπίτι ςασ δεν ζχετε εικονογραφθμζνα βιβλία, μπορείτε να κοιτάηετε μαηί με το παιδί
ςασ γερμανικά βιβλία, που ζχουν λίγο ι κακόλου κείμενο. Ακόμα μπορείτε να δανειςτείτε
από το νθπιαγωγείο ι από το ςχολείο μασ (ζχουμε πάνω από 300 βιβλία ςτθ βιβλιοκικθ
μασ). Ρωτιςτε τθν νθπιαγωγό και τουσ δαςκάλουσ. Κι όταν ςτο ςπίτι κοιτάηετε το βιβλίο με
το παιδί ςασ, μπορείτε ςτα ελλθνικά να μιλιςετε μαηί του για τισ εικόνεσ, ι ακόμα να
φτιάξετε μαηί του τθ δικι ςασ ιςτορία. Αφιςτε το παιδί ςασ να ςασ διθγθκεί, γιατί όχι και
ςτα γερμανικά, το βιβλίο που ίςωσ ζφερε από το νθπιαγωγείο ι το ςχολείο.
Εντωμεταξφ υπάρχουν ςτα βιβλιοπωλεία δίγλωςςα παιδικά βιβλία. Αν μιλάτε καλά
γερμανικά, μια άλλθ ιδζα κα ιταν να διθγείςτε τθν ιςτορία τθ μια φορά ςτα ελλθνικά και
τθν άλλθ ςτα γερμανικά.
υχνά τα παιδιά ζχουν το αγαπθμζνο τουσ βιβλίο, που κζλουν να το ακοφνε και να το
κοιτάηουν ξανά και ξανά. Αυτό τουσ δίνει μια ςιγουριά ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ.

Ιςτορίεσ και παραμφκια
τα παιδιά αρζςει να ακοφνε ιςτορίεσ. Όταν τα παιδιά ακοφνε ςυχνά μια ιςτορία που τουσ
διαβάηει ι διθγείται ο πατζρασ, θ μθτζρα, ο κείοσ, ι ο παπποφσ, διαμορφϊνεται θ γλϊςςα
τουσ. Μακαίνουν να καταλαβαίνουν ιςτορίεσ και να τισ διθγοφνται, πράγμα ςθμαντικό για
τθν ζπειτα μόρφωςι τουσ.
Μπορεί να είναι κακθμερινζσ ιςτορίεσ, παραμφκια και αφθγιςεισ από τθν παιδικι ςασ
θλικία, οτιδιποτε ευχαριςτεί εςάσ και το παιδί ςασ. Γιατί όχι και μια ιςτορία κάκε βράδυ
όταν βάηετε το παιδί ςασ ςτο κρεβάτι;
Σραγοφδια, παιχνίδια, ποιθματάκια, όχι μόνο βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, αλλά
και αρζςουν πολφ ςτα παιδιά. Μιπωσ κυμάςτε τζτοια παιχνίδια, τζτοιουσ ςτίχουσ από τθ
δικι ςασ παιδικι θλικία;

Η τθλεόραςθ δεν είναι αρκετι
ελίδα 3 από 4

Όταν τα παιδιά βλζπουν τθλεόραςθ, ςυγκεντρϊνεται θ προςοχι τουσ ςτισ εικόνεσ και όχι
ςτθ γλϊςςα.
Και ωσ επί το πλείςτον, όταν βλζπουν τθλεόραςθ δε μιλάνε. Για αυτό θ τθλεόραςθ δεν
ευνοεί ιδιαίτερα τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ. Σα παιδιά μακαίνουν περιςςότερα πράγματα,
ακοφγοντασ μια καςζτα, ι ζνα παραμφκι από τουσ γονείσ πριν κοιμθκοφν. Αν το παιδί ςασ
βλζπει τθλεόραςθ, τότε μιλιςτε μαηί του για αυτά που είδε. Αυτό είναι ςπουδαίο.

Μεγαλώνοντασ με δφο γλώςςεσ – τα παιδιά χρειάηονται πρότυπα
Οι γονείσ είναι ςπουδαία πρότυπα. Μερικά παιδιά, βιϊνουν τισ προςπάκειεσ των γονζων
να μάκουν καλά γερμανικά, - ρωτιςτε, για παράδειγμα, το παιδί ςασ πωσ λζγεται μια λζξθ
ςτα γερμανικά. Αυτό βοθκάει τα παιδιά. Κινείται θ περιζργειά τουσ και νιϊκουν περιφανα
για το ότι μακαίνουν γερμανικά.
Σα παιδιά νιϊκουν επίςθσ αν οι γονείσ αγαποφν και φροντίηουν τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, κι
αν αναγνωρίηουν τθν ςπουδαιότθτα, του να μιλάει κανείσ δφο γλϊςςεσ.

Η γλώςςα είναι κθςαυρόσ …
Αν το παιδί ςασ μιλάει δφο γλϊςςεσ και αργότερα μπορεί να εκφράηεται ςε αυτζσ ςωςτά,
κατζχει ζνα κθςαυρό που ςτο μζλλον κα το βοθκιςει όχι μόνο ςτο επάγγελμά του, αλλά
και ςτθ ηωι γενικά. Αυτόσ ο κθςαυρόσ, του ανικει και κανείσ δε μπορεί να του τον πάρει.
τισ προςπάκειζσ ςασ αυτζσ, ευχόμαςτε ςε ςασ και ςτο παιδί ςασ καλι επιτυχία.
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