Bir ebeveyn olarak çok dillilik
hakkında bilmeniz gerekenler
6-12 yaş
Çocuğunuzun dil
gelişiminde sizin rolünüz
Çocuğunuz ilkokula gidiyor olsa bile, ebeveyn
olarak dil gelişiminde sizin önemli bir rolünüz
vardır. Bu nedenle çocuğunuzla konuşmaya
devam ettiğinizden ve evde (yüksek sesle)
okunuyor olmasından emin olun. Evde aktif bir
‘dil kültürü’, çocuğunuza iyi bir dil gelişimi için en
iyi imkânları sunar.

Çocuğunuzla en
iyi bildiğiniz dilde
bol bol konuşun ve
okuyun
Bu yaşta çocuğunuz kendisi ve
etrafındaki dünya hakkında her
tür şeyi keşfeder. Dil sayesinde
çocuklar bu husus hakkında
düşünmeyi öğrenebilirler. İyi bir dil
gelişimi bu nedenle çocuğunuzun
genel gelişimi için önemlidir.
			

Evde okuma zevkini nasıl
sunarsınız?
Çok okumak, çocuğunuzun dil gelişimine
yardımcı olur. Ayrıca yeni insanlar ve hikâyeler
ile tanışmanın veya kendinizi tamamen bir şeye
kaptırmanın da harika bir yoludur. Aşağıda
verilmiş olan ipuçları, çocuğunuzda okumayı
teşvik etme yolunda size yardımcı olacaktır!

Hollandaca mı tercih
ediliyor?
Okul çağındaki çocuklar bazen evde
öğrendikleri diğer dillerden ziyade
ebeveynleriyle Hollandaca konuşmayı
tercih ederler. Bunun nedeni genelde diğer
çocuklardan ‘farklı’ olmak istememeleri ve
konuştukları diğer dillere okulda çok az ilgi
gösterilmesi veya hiç ilgi gösterilmemesidir.
Çocuğunuza karşı sabırlı ve anlayışlı olun
ancak, çocuğunuzu kendisi için önemli
bulduğunuz tüm dilleri kullanmaya teşvik edin.

1. Neredeyse her yerde 18 yaşına kadar ücretsiz
olan kütüphanelere birlikte gidin.
2. Çocuğunuzun kendi sevdiğini seçmesine izin
verin. Çocuklar için çok dilli veya yabancı dilli
kitaplar olup olmadığını sorun.
3. Çocuğunuza sahip olmak istediği bir kitabı
hediye edin. Diğer dillerdeki kitapları (çocuk)
kitapçılar(ın)dan veya internet üzerinden sipariş
edebilirsiniz.
4. Çocuğunuzun ilgisini takip edin ve sizin ve
çocuğunuzun istediği dilde kitaplar hakkında
konuşun. Çocuklar genelde belirli bir diziyi sever
veya belirli bir konuyla ilgilenirler. Okuma
motivasyonu için içeriğe duyulan coşkudan daha
iyi bir şey yoktur!
5. Güzel kitapları çocuğunuzun her zaman
ulaşabileceği görünür bir yere koyun. Kitaplarla
dolu ‘kendine ait’ bir rafın veya dolabın olması bu
hususu daha da kişiselleştirir.

		
Okumak ve yazmak
Hâkim oldukları tüm dillerde okuma ve
yazmayı öğrenmek, birçok çok dilli çocuk
için önemlidir. Çocuğunuz okul dışında
başka bir dilde okumayı ve yazmayı
öğreniyor olduğunda, çocuğunuz için uygun
olan sıralamayı öğretmeniyle görüşmek
isteyebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte evde
yapabileceğiniz okumaya ve yazmaya teşvik
edecek aktiviteler mi arıyorsunuz? O halde
buraya bir göz atın Taalbegint thuis
(Dil evde başlar).

		Çocuğumda dil gecikmesi
		olmasını nasıl önleyebilirim?
Znajomość innego języka nigdy nie jest Başka
bir dil bilmek asla bir gecikme nedeni değildir.
Çocuğunuzun Hollandaca dilini, sadece
Hollandaca konuşan bir çocuktan biraz farklı
bir şekilde öğreniyor olması mümkündür.
Çocuğunuz iyi bir eğitim alıyor olduğunda onun
Hollandaca dili, Hollandaca konuşan bir ailede
büyüyen çocuklar kadar iyi olacaktır. Hâlâ dil
gelişimi konusunda endişeleriniz olduğunda,
öğretmenle konuşun veya çok dillilik
konusunda uzmanlaşmış bir konuşma
(logopedi) terapistine danışın.
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Çok dilliliğin
avantajları
Yapılan araştırmalar, çok dilliliğin
küçük çocuklarda bile beyin
gelişimi için çok iyi olduğunu
gösteriyor. Çocukların çok dillilik
konusunda kafaları karışmaz ve
okuldaki performansları daha kötü
olmaz. Ancak, insanlar çocuğunuzla
kendi dilinizde konuştuğunuzu
anlamayabilir. Veya öğretmenler
kendi dilinizde konuşmaya
devam etmenin iyi olmadığını ve
Hollandaca konuşmanın daha
iyi olduğunu söyleyebilir. Onlara
Meertalig.nl adresine bakmaları
için ipucu verebilirsiniz. Bu
durumda kendi dilinizi çocuğunuza
aktarmanın ne kadar önemli
olduğunu da öğrenirler.

			

Çok dilli çocuk yetiştirme
konusunda daha fazla bilgi
edinmek ister misiniz?
Çok dilli çocuk yetiştirme. Çocuğunuz
size teşekkür edecektir. Marinella
Orioni. Van Gennep Yayıncıları, 2015

