Gyakran előforduló
Kérdések
Hogyan segíthetek
gyerekemnek az
anyanyelv tovább
fejlesztésében?
Folytassa otthon az anyanyelv
használatát és rendelkezzen jó
nyelvtanulási tankönyvekkel.

Gyerekem összekeveri a
nyelveket. Van okom
aggodalomra?
A nyelvek keverése
meglehetősen gyakori a
kétnyelvű gyerekek esetében.
Ez nem jelenti azt, hogy össze
vannak zavarodva - egyszerűen
csak az összes nyelvi
erőforrásaikat/tudásukat arra
használják ,hogy kifejezzék
magukat.

Gyerekem csak angolul
akar beszélni velem. Mit
tehetek?

akkor, ha tudják, hogy szüleik
nagyon jól értik az angol nyelvet.
Ők képesek lesznek
visszaváltani anyanyelvükre
nagyon gyorsan, amikor kell,
feltéve ha a szülök nem hagyják
abba az anyanyelv használatát
otthon.

A gyerekem nem beszél
angolul az iskolában.
Kellene angolul beszélni
vele otthon?
Sok gyerek nem hajlandó
beszélni az új nyelvet egy ideig,
talán azért, mert zavarba jönnek,
vagy mert nem akarnak
beszélni, amíg nem tudják jól es
helyesen azt. Ezt a "csendes
fázist" tiszteletben kell tartani.
Folytassa az anyanyelvükön
való beszélgetést velük,
egyébként úgy érezhetik,
elvesztik mindazt, amit korábban
ismertek, és ez a helyzetet
sokkal rosszabbá teheti.

További információ
www.hants.gov.uk/emtas
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Gyermekének
kétnyelvű nevelése

Kutatások szerint

A kétnyelvűség előnyei

Tanácsok a szülők számára

A kétnyelvű gyermekek általában:

A két vagy több nyelv beszéde további
értékes készségeket biztosít az
embereknek;

 Mindig az anyanyelvet beszélje
gyerekével, még akkor is, ha a
 Gyerek túl kicsi ahhoz, hogy megértse.
 Tanítsa gyerekét óvodás dalokra és
versekre saját nyelvén.
 Olvasson történeteket gyerekének
anya nyelvén annak érdekében, hogy
büszke legyen rá, és kapcsolatban
legyen a nyelvel és annak
örökségével.
 Ne féljen anyanyelvén beszélni
nyilvánosság előtt.
 Vigye gyermekét közösségbe/
összejövetelekre, ahol hallani fogja
anyanyelvét és ahol kapcsolatba tud
lépni saját kultúrájával.
 Ne nevesse ki gyerekét akcentusa
vagy bármi más hiba miatt.
 A kutatások azt mutatják, hogy a
gyerek saját anyanyelvén szerzett
fogalmakat és készségeket át tudja
helyezni a második nyelvbe így egy
második nyelv beszélése egy bónusz,
nem akadály.

 jobbak az iskolában
 a vizsgákon magasabb színten
teljesitenek
 könnyebben tanulnak meg egy
harmadik nyelvet
 az iskolai nyelvben erősebb az írás
/olvasasi képességek fejlesztése, ha
anyanyelvükön szilárd alapokon
érkeznek iskolába
 rugalmasabbá válnak gondolkodásuk
során az információ két különböző
nyelven való feldolgozásának
köszönhetően
 megtanulnak gyorsabban olvasni
 jobbak a problémamegoldásban és
kreatívabbak
 toleránsabb hozzáállást tanúsítanak
másokkal szemben

"A gyerekek hatékonyabban tanulják
az angol nyelvet, ha egyidejűleg
tovább fejlesztik anya nyelvüket."
"

A két vagy többnyelvű személy
szélesebb választási lehetőséggel
rendelkezik munkavállalás terén.
A kétnyelvűség növeli az önbecsülést,
a gyerek kiváltságosnak es jónak érzi
magát.
A kétnyelvűség hozzáférést biztosit a
két kultúrához , és toleránsabb más
kulturákkal szemben.
A gyerekek nem veszítik el kulturális
identitásukat, ha büszkék vagy
pozitívak a nyelvükre és kultúrájukra.
A nagyszülőkkel való kommunikáció
segíti a családhoz való tartozás
érzését.
Ahol a szülők két különböző nyelvet
beszélnek, a gyerek, aki kétnyelvű,
képes kommunikálni és szoros
kapcsolatot kialakítani mindkettővel.A
szülők egyaránt átadják múltjuk egy
részét és örökségüket.

