Η μητρική γλώσσα σας είναι
σημαντική. Είναι μέρος της
ταυτότητάς σας και του
παιδιού/των παιδιών σας.

Ethnic Minority
Achievement Service
(EMAS)

Για να το κρατήσετε ζωντανό:
• Αφήστε χρόνο για να παίξει το παιδί σας με
άλλα παιδιά που μοιράζονται την κοινή σας
γλώσσα.

Η Σ η μ α ν τι κ ό τη τα τ η ς Μ η τ ρι κ ή ς Γ λ ώ σ σ α ς
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• μην φοβάστε να χρησιμοποιήσετε τη
γλώσσα σας δημόσια.
• διδάξτε στο παιδί σας τα διαφορετικά
ονόματα των γλωσσών που ακούει γύρω
του.
• βοηθήστε το παιδί σας να αισθάνεται
περήφανο για τις γλώσσες του. Αυτό θα το
βοηθήσει να αναπτύξει ισχυρή πολιτιστική
ταυτότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με:

Θυμηθείτε να:
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• Κοιτάτε το παιδί σας καθώς μιλάτε. Αυτό το
βοηθά να δει την έκφραση του προσώπου
σας και πώς σχηματίζετε λέξεις.

T: 023 9273 3130
E: general.emas@portsmouthcc.gov.uk
Ιστοσελίδα http://www.emas.portsmouth.gov.uk/

• εάν το παιδί σας προτιμά να χρησιμοποιεί
αγγλικές λέξεις, μπορείτε να απαντήσετε και
να επαναλάβετε όσα είπε στη δική σας
γλώσσα.

• κάντε «ειδική ώρα» για εσάς και το παιδί
σας όταν μπορείτε να παίξετε μαζί.
• δώστε πολλές ευκαιρίες και χρόνο για να
ανταποκριθεί το παιδί σας σε εσάς.

Συχνές Ερωτήσεις
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Use of Mother Tongue

Γιατί είναι σημαντικό για
τα παιδιά να κρατάνε την
μητρική τους γλώσσα;

Η εκμάθηση περισσότερων
από μία γλώσσες είναι καλή
για τη γενική τους γνώση,
μπορούν να επικοινωνούν με
όλα τα μέλη και των δύο
κοινοτήτων και είναι μεγάλη
δεξιότητα να έχουν ως
ενήλικες.

Πρέπει να μιλάμε τη δική μας
γλώσσα στο σπίτι ή πρέπει να μιλάμε
Αγγλικά για να βοηθήσουμε τον γιο /
την κόρη μας να μάθει Αγγλικά πιο
γρήγορα;

Θα πρέπει να μιλάτε τη δική
σας γλώσσα στο σπίτι. Όσο
πιο ισχυρή είναι η πρώτη
γλώσσα, τόσο πιο εύκολο
είναι για το παιδί να μάθει
άλλη γλώσσα.
Μιλώντας Αγγλικά στο σπίτι
διατρέχετε τον κίνδυνο να
μην μάθει το παιδί σας την
γλώσσα σας και να χάσει τον
πλούτο του πολιτισμού σας.
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Το παιδί μου έχει προβλήματα
ομιλίας / καθυστέρηση ομιλίας…
Πρέπει να μιλάμε μόνο Αγγλικά
στο σπίτι για να το βοηθήσουμε
να ξεπεράσει τις δυσκολίες του;

Τα παιδιά που μαθαίνουν
περισσότερες από μία γλώσσες
μπορούν μερικές φορές να
αρχίσουν να μιλούν λίγο αργότερα
από τα μονογλωσσικά παιδιά.
Ένα παιδί με προβλήματα ομιλίας
πρέπει να περιβάλλεται από καλά
πρότυπα γλώσσας π.χ. Μητρική
Γλώσσα.

Το παιδί μου αρνείται να
μιλήσει την μητρική του
γλώσσα. Τι πρέπει να κάνω;

Συνεχίστε να τους μιλάτε τη
γλώσσα του σπιτιού σας.
Δοκιμάστε να επισκεφτείτε άλλα
μέλη της κοινότητας για να τους
παρακινήσετε να
επικοινωνήσουν.
Ακόμα κι αν τα παιδιά δεν μιλούν
τη γλώσσα του σπιτιού τους,
εξακολουθούν να την αποκτούν
ακούγοντας την στο σπίτι τους.

Το παιδί μου
αναμιγνύει τις δύο
γλώσσες όταν μιλάει.
Είναι μπερδεμένο;
Το παιδί σας δεν
μπερδεύεται, απλά
χρησιμοποιεί όλες τις
γλώσσες που ξέρει.

Ήρθαμε στην Αγγλία πριν από
6 μήνες και το παιδί μου δεν
μιλάει ακόμα στο σχολείο. Τι
μπορούμε να κάνουμε?

Είναι κοινό για τα παιδιά, όταν
φτάνουν στο σχολείο, να
περάσουν από μια «σιωπηλή
φάση» που μπορεί να
διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Μπορεί να χρειαστεί λίγος
χρόνος για να αισθάνονται
αρκετά σίγουροι για να μιλούν
αγγλικά.
Δώστε τους χρόνο,
υποστήριξη και υπομονή.

