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ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Φυσικά!

Γονείς, 
Οι γλώσσες σας 
είναι μια ευκαιρία

www.dulala.fr        
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ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Η διγλωσσία 
���� �λ�������μ���, �� �λ�� ��� �λ�����! 

να επικοινωνείς με μεγαλύτερη άνεση μέσα σε 
έναν πολυπολιτισμικό κόσμο
να δέχεσαι και να εκτιμάς την ποικιλότητα
να μάθεις να ακούς και να συμπάσχεις
να είσαι δημιουργικός
να προσαρμόζεσαι σε ποικίλες περιστάσεις
να μαθαίνεις άλλες γλώσσες πιο εύκολα

Η διγλωσσία ισοδυναμεί με τη 
δυνατότητα:

Κανένα πρόβλημα!
Το παιδί μου μεγαλώνει με περισσότερες από 
μία γλώσσες, είναι πρόβλημα αυτό;

      Είναι αποδεδειγμένο, ένα παιδί μπορεί να μάθει εύκολα 
περισσότερες από μία γλώσσες, χωρίς να τις μπερδεύει.

      Δύο παράλληλα, τη μία μετά την άλλη, τρεις ή 
περισσότερες...όλα είναι δυνατά!

      Όπως όλα τα παιδιά, πρέπει απλώς να το αφήσετε να 
αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες με τον δικό του ρυθμό.

Με την προϋπόθεση ότι δίνεται αξία σε όλες τις 
γλώσσες του παιδιού, στο σπίτι και στην κοινωνία!

      Οι γλώσσες των γονιών είναι εξίσου βασικές για τα 
παιδιά: τους χαρίζουν συναισθηματική ασφάλεια και 
επιτρέπουν τη μετάδοση της οικογενειακής παράδοσης.

      Χάρη σ’αυτές τις γλώσσες, επίσης, το παιδί θα μάθει 
να μιλάει. 

      Εξάλλου, όσο περισσότερο ένα μικρό παιδί γνωρίζει 
και χρησιμοποιεί την/τις γλώσσα/-ες της οικογένειας, 
τόσο πιο εύκολα μαθαίνει άλλες γλώσσες στην πορεία!

Είναι η γλώσσα μου χρήσιμη για το παιδί μου;

Φυσικά!

Είν
αι α

ποδεδειγμένο!

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ 
για τις γλώσσες του σπιτιού και της δομής

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ 
λέξεις, ιστορίες, τραγούδια στις γλώσσες σας  

ΔΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΠΑΙΞΤΕ...
στη γλώσσα της επιλογή σας

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΤΕ...
άλλα άτομα που μιλούν τη γλώσσα σας

ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
(παιδικοί σταθμοί, σχολεία, κοινωνικά κέντρα,...)
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      Το σημαντικό είναι να νιώθει το παιδί σας ότι όλες 
του οι γλώσσες είναι ευπρόσδεκτες. 

      Συνεχίστε να του μιλάτε στη γλώσσα σας, δείξτε του 
το ενδιαφέρον σας για την/τις γλώσσα/-ες του σχολείου 
και γι’αυτόν τον καινούριο κόσμο που ανακαλύπτει.

      Μόλις νιώσει εμπιστοσύνη, θα μάθει εύκολα αυτές τις 
καινούριες γλώσσες...και θα γίνει δίγλωσσο ή ακόμα και 
πολύγλωσσο!

Και στο σχολείο, τι θα γίνει;

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Μην ανησυχείτε!
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60% του πληθυσμού  
επικοινωνεί

σε περισσότερες από μία γλώσσες

7000 
γλώσσες 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ


