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Το παιδί σας μεγαλώνει ως πολύγλωσσο; Καλή επιτυχία: Έτσι του προσφέρετε εξαιρετικές ευκαιρίες! 

Κατά κανόνα, τα παιδιά σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον μαθαίνουν μια επιπλέον γλώσσα χωρίς 

δυσκολία. Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας σε αυτό.

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Πολυγλωσσία στην οικογένεια



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.lakos-sachsen.de
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Ποια γλώσσα θα πρέπει να μιλιέται στο σπίτι; - Η μητρική γλώσσα των γονιών!
Τις περισσότερες φορές, είναι καλό όταν η μητέρα και ο πατέρας ή άλλα μέλη της οικογένειας μιλούν με το παιδί στη γλώσσα 
στην οποία αυτή ή αυτός νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση. Συνήθως, αυτή είναι η μητρική γλώσσα. Το παιδί σας σας 
έχει ανάγκη ως πρότυπο στη δική σας μητρική γλώσσα, έτσι ώστε να μπορεί να την μάθει με ασφάλεια. Ταυτόχρονα έχει καλές 
προϋποθέσεις για την εκμάθηση επιπλέον γλωσσών.

Οι τακτικές επισκέψεις στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας 
βοηθούν στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας!
Μην ανησυχείτε αν όταν φτάσει η στιγμή να πάει το παιδί σας 
στο νηπιαγωγείο δεν κατέχει ακόμα τη γερμανική γλώσσα. 
Εξακολουθήστε να μιλάτε με το παιδί σας στη μητρική σας 
γλώσσα. Θα μάθει γερμανικά με την επικοινωνία με τους 
νηπιαγωγούς και τα άλλα παιδιά.
Για να πετύχει κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό το παιδί σας να 
επισκέπτεται τακτικά το νηπιαγωγείο. Όσο πιο συχνά παίζει το 
παιδί σας με παιδιά που μιλούν γερμανικά -
πχ. στο νηπιαγωγείο, στην παιδική χαρά ή ακόμα και στον 
αθλητικό όμιλο, τόσο πιο γρήγορα θα μάθει τ η 
γερμανική γλώσσα με φυσικό τρόπο.

Τα παιδιά ανακατεύουν και ανταλλάσσουν τις γλώσσες τους!
Δεν είναι ασυνήθιστο ότι παιδιά που μαθαίνουν μια νέα 
γλώσσα κάνουν ορισμένα λάθη στην αρχή. Αυτά τα λάθη συχνά 
δείχνουν ότι τα παιδιά σας βρίσκονται στον σωστό δρόμο 
προς τη γερμανική γλώσσα: Παραλείπουν στα γερμανικά πχ. 
το άρθρο  („gib mir Blatt“ αντί „gib mir das Blatt“) ή κάνουν 
λάθη στις προθέσεις („bei Baum“ αντί „auf dem Baum“). Συχνά 
τα πολύγλωσσα παιδιά ανακατεύουν για κάποιο χρονικό 
διάστημα και τις δύο γλώσσες. πχ.  „Αυτή είναι η Ball μου“, 
κάτι που είναι σημάδι ανεπτυγμένης γλωσσικής ικανότητας».
Αν δεν είστε βέβαιοι ή έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να ζητήσετε 

βοήθεια και συμβουλές από τους νηπιαγωγούς στο 
νηπιαγωγείο ή από τον παιδίατρό σας.

Το παιδί μου μιλάει ξαφνικά μόνο γερμανικά!
Μερικές οικογένειες έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν φάσεις 
κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά μιλάνε μόνο γερμανικά 
και αρνούνται την οικογενειακή γλώσσα. Αυτός δεν είναι 
λόγος ανησυχίας. Εξακολουθήστε να μιλάτε συνεχώς στη 
γλώσσα σας με το παιδί σας. Επίσης, ως ακροατής, το παιδί 
σας μπορεί να αναπτύξει τη γλώσσα σας και σίγουρα θα την 
μιλήσει και πάλι αργότερα.

Το να μιλάτε είναι διασκέδαση!
Να μιλάτε πολύ και συχνά με το παιδί σας για τις εμπειρίες 
του. Να διηγείστε ιστορίες, να του διαβάζετε βιβλία ή να 
παίζετε μαζί. Δεν έχει σημασία ποια μορφή γλωσσικής 
επικοινωνίας επιλέγετε, προκαλείται στο παιδί σας θετικά 
συναισθήματα, τη δυνατότητα να συνδέσει εμπειρίες με την 
μητρική του γλώσσα και με αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξει 
τη γλωσσική του ανάπτυξη. 

Το να μεγαλώνει κάποιος με πολλές γλώσσες είναι μια ευκαιρία!
Μπορείτε να υποστηρίξετε το παιδί σας στην απόκτηση πολυγλωσσίας , δίνοντάς του την ευκαιρία να του γίνουν σημαντικά η 
μητρική σας γλώσσα και ο πολιτισμός σας, αλλά και η γερμανική γλώσσα του περιβάλλοντος. Η εγκάρδια στάση προς όλες τις 
γλώσσες του παιδιού σας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση που το παρακινεί να χρησιμοποιήσει τις γλώσσες του και να διευρύνει 
τις γλωσσικές του δεξιότητες στις οικογενειακές σας γλώσσες και στη νέα γλώσσα των γερμανικών. Έτσι προετοιμάζετε καλά το 
παιδί σας για το νηπιαγωγείο και το σχολείο. 


