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Σημαντική οδηγία
Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες
Η γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για
την επιτυχία του παιδιού/ των παιδιών σας στο σχολείο. Επιπλέον, η καλή γνώση της
γερμανικής γλώσσας αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για την επιτυχημένη είσοδο στην
επαγγελματική ζωή ή σε ανώτερες σχολές.
Στο σχολείο, με το προσφερόμενο μάθημα «Τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα» (DaZ), τα
ξενόγλωσσα παιδιά λαμβάνουν αποτελεσματική υποστήριξη στην εκμάθηση της γερμανικής
γλώσσας. Διαπιστώνουμε, όμως, ότι κατά κύριο λόγο τα παιδιά κατέχουν επαρκώς τη γερμανική
γλώσσα, μόνο όταν έρχονται σε επαφή όσο το δυνατόν περισσότερο, και εκτός σχολείου,
με την ελβετογερμανική ή τη γερμανική γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά χρειάζονται τη
δική σας βοήθεια ως γονέων/ κηδεμόνων! Συνεπώς, συνιστούμε τα παιδιά σας...
… να παίζουν συχνά στον ελεύθερο χρόνο τους με ελβετογερμανόφωνα ή γερμανόφωνα
παιδιά (1).
… να επισκέπτονται οικογένειες ημερήσιας απασχόλησης που μιλούν ελβετογερμανικά ή
γερμανικά (2).
… να τρώνε το μεσημεριανό τους και να συμμετέχουν σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης
στις οποίες οι συμμετέχοντες μιλούν κατά κύριο λόγο την ελβετογερμανική ή γερμανική
γλώσσα (3).
… να έχουν ενεργή συμμετοχή κατά τον ελεύθερο χρόνο τους στους τοπικούς ελβετικούς
συλλόγους άθλησης και μουσικής (4).
… να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη και να διαβάζουν βιβλία στη γερμανική γλώσσα (5).
Η παθητική παρακολούθηση ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών στη γερμανική γλώσσα μπορεί
να συμβάλει στη λίγο καλύτερη κατανόηση των γερμανικών από τα παιδιά. Για να μπορεί όμως
το παιδί σας και να μιλά με ευφράδεια και να χειρίζεται καλύτερα τη γερμανική γλώσσα, η
παρακολούθηση ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών στα γερμανικά σαφώς και δεν επαρκεί! Τα
προαναφερόμενα σημεία 1-5 έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα!
Κατ' αρχήν, η εκμάθηση της ελβετογερμανικής ή γερμανικής γλώσσας είναι ευκολότερη πριν
από την εγγραφή στο νηπιαγωγείο. Αν έχετε παιδιά σε αυτήν την ηλικία, τα παραπάνω σημεία
1-3 είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για τα μικρότερα παιδιά σας.
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε προσεκτικά αυτές τις σημαντικές πληροφορίες για το μέλλον
των παιδιών σας.
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