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Η προώθηση εκμάθησης της γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ποιότητας των 
προσχολικών ιδρυμάτων, διότι από ένα γλωσσικό πλαίσιο που προσφέρει κίνητρα μπορεί να επωφεληθεί 
κάθε παιδί προσωπικά. Όταν ξεκινούμε συζήτηση με το παιδί και το παρακινούμε να μιλήσει, να ακούσει, 
να ρωτήσει και να αιτιολογήσει, παρέχουμε μια σημαντική προσφορά στην γλωσσική του ανάπτυξη. 
 
Πως μπορείτε εσείς ως γονείς να υποστηρίξετε το παιδί σας στην καθημερινότητα; 
Η προώθηση εκμάθησης της γλώσσας στην καθημερινότητα ουσιαστικά γίνεται μέσω του διαλόγου με το 
παιδί σας. Με ενδιαφέρον και ερωτήσεις διευρύνεται το λεξιλόγιο με τη μορφή παιχνιδιού. Τα παιδιά στην 
προσχολική ηλικία είναι σαν «ηλεκτρικές σκούπες λέξεων». Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους έχουν την 
ικανότητα να θυμηθούν νέες λέξεις κατευθείαν στο πρώτο άκουσμά τους. Όμως δεν γνωρίζουν ακόμα τι 
ακριβώς σημαίνει η κάθε λέξη και πως χρησιμοποιείται σωστά. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο για 
αυτά να ζήσουν τις νέες λέξεις σε συνεχώς διαφορετικές περιστάσεις. Μόνο με την πάροδο του χρόνου 
μπορούν να τις χρησιμοποιούν από μόνα τους σωστά. 
 
Στην καθημερινότητα μπορείτε στα πλαίσια των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και επαναλαμβανόμενων 
περιστάσεων να ξεκινήσετε διάλογο με το παιδί σας. Ακριβώς αυτές οι καθημερινές περιστάσεις 
προσφέρουν τη δυνατότητα για σημαντικές επαναλήψεις. Με αυτό τον τρόπο το παιδί ακούει συνεχώς τις 
ίδιες λέξεις. Αυτό δεν απαιτεί προγραμματισμό ή προετοιμασία, μόνο τη συνείδηση για τη σημαντικότητα 
αυτών των περιστάσεων και την προσοχή, ώστε να τις αναγνωρίσετε και να τις εκμεταλλευτείτε. 

Κοινό παιχνίδι και διήγηση ιστοριών 
Επίσης και το παιχνίδι προωθεί τη γλωσσική εκμάθηση. Στο παιχνίδι το παιδί αναπαριστάνει τις εμπειρίες 
από το περιβάλλον του και βυθίζεται στον δικό του φανταστικό κόσμο. Η ανάπτυξη της γλώσσας και η 
ανάπτυξη του παιχνιδιού συνδέονται στενά μεταξύ τους. Το παιδί κατέχει αυτό το χάρισμα να παίξει με 
βάση τη φαντασία του, αλλά και νέο και ενδιαφέρον υλικό μπορεί να κεντρίσει την περιέργεια του. Όταν 
συμμετέχετε εσείς ως ενήλικας στο παιχνίδι μπορείτε να διατυπώσετε τα δρώμενα σε λέξεις. Με αυτό τον 
τρόπο γινόσαστε λεκτικό πρότυπο, συμμετέχοντας στο παιχνίδι και λαμβάνοντας μέρος σε αυτό το 
σημαντικό διάλογο. 
 
Επίσης και το εικονογραφημένο βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκόπιμα για την προώθηση της 
εκμάθησης της γλώσσας. Ιδίως βοηθά, όχι μόνο η ανάγνωση ή η εξιστόρηση, αλλά όταν 
συμπεριλαμβάνετε ενεργά το παιδί σας. Αφήνοντάς το να συνεισφέρει και τις δικές του ιδέες στην πλοκή 
της ιστορίας και να αναπτύξει τις δικές του σκέψεις. Εσείς απεναντίας θα επαναλαμβάνετε με σωστό 
τρόπο τις λανθασμένες εκφράσεις του παιδιού σας και θα συμπληρώνετε τις ελλιπείς προτάσεις. 
Σημαντικό: Να μην υποδεικνύετε ρητά τα λάθη, αλλά να δείχνετε απλά στο παιδί σας ότι το καταλάβατε. 
Έτσι το παιδί σας διορθώνεται έμμεσα και ακούει το πιο σημαντικό, δηλαδή πως διατυπώνεται σωστά η 
έκφραση. 
 
Ποιά γλώσσα είναι πιο σημαντική; 
Μερικές φορές οι γονείς θέλουν να βοηθήσουν μιλώντας οι ίδιοι γερμανικά, αντί τη γλώσσα της καρδιάς 
τους. Θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε στο να μάθει το παιδί σας θεμελιωμένα την πρώτη του γλώσσα. Η 
έρευνα για την απόκτηση της δεύτερης γλώσσας δείχνει ξεκάθαρα, ότι οι γονείς βοηθούν το παιδί τους 
καλύτερα, όταν συνεχίζουν να μιλούν μαζί του στη δική τους γλώσσα. Διότι, όσο καλύτερα μιλάει το παιδί 
την πρώτη του γλώσσα, τόσο πιο εύκολα θα μάθει μια περαιτέρω γλώσσα. 
 
Προσχολικά ιδρύματα αποτελούν το ιδανικό μέρος για να μάθουν τα παιδιά γερμανικά ήδη πριν από το 
νηπιαγωγείο με τη μορφή παιχνιδιού και όπου η ισότητα των ευκαιριών βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την οικονομική στήριξη από την Πρώιμη προώθηση εκμάθησης γλώσσας του Καντονιού. 
 
Για ερωτήσεις σε αυτή τη διαδικασία είναι ευχαρίστως στη διάθεσή σας το προσωπικό φύλαξης παιδιών, 
διότι με βάση τη σχέση εμπιστοσύνης πετυχαίνουμε μαζί περισσότερα για το παιδί σας! 


