
İki dilli ailelerde 

çocukların dil 

gelişimlerine 

ilişkin bilgiler

İki dilli eğitimin avantajları

Dil öğrenmek

Danışmanlık

Çocuğunuz ve onun ne söylediği 
önemlidir, nasıl söylediği fazla önemli 
değildir.

Çocuğunuzu ciddiye aldığınızı 
göstermek için

■  kendisini dinleyiniz,

■  sözünü bitirmesini bekleyiniz,

■  konuşurken sözünü kesmeyiniz,

■  alıştırma yapmayınız, kendisiyle oynayınız,

■  sözünüzü tekarlatmayınız,

■  söylediklerini düzgün ama basit cümlelerle  
 tekrarlayınız. Bu şekilde çocuğunuza kendisini  
 anladığınızı, ciddiye aldığınızı gösterir, dil  
 açısından iyi bir örnek olursunuz. 

Ne zaman uzmana danışmalısınız?

 Çocuğunuzun dil gelişiminde herhangi bir  
 endişeniz varsa.

 Dilleri kullanmada kendinizden emin değilseniz.

 Çocuğunuz tanıdık kişilerle konuşmayı reddediyorsa.

 Yuvada (ana okulunda) veya okulda konuşurken  
 sorunları oluyorsa.

 Çocuğunuzla hangi dili konuşacağınıza karar  
 veremiyorsanız.

Kime başvurabilirsiniz ?

 Konuşma ve İşitme Dairesi rehberliklerine

 aile danışmanlıklarına

 interkültürel danışma merkezlerine

 çocuk doktorlarına
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Birden fazla dille eğitilmenin 
avantajları nedir?

Dil öğrenmek zaman gerektirir. Birden fazla dili öğrenmenin 

çocuğunuz için kolay olup olmayacağı değişik etkenlere 

bağlıdır.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası birden fazla dil 

konuşuyor. Almanya’da da anadili Almanca olmayanların 

sayısı gittikçe artıyor. Bu durum burada yetişen çocuklar için 

büyük bir şans anlamına gelebilir. Birden fazla dili bilmek 

genel gelişim için bir avantaj oluşturabildiği gibi özellike 

meseleki gelişimde de büyük bir fırsattır.

İki dille eğitilen çocukların büyük çoğunluğu iki dili birden 

öğrenmede zorluk çekmiyorlar.

Ancak bazı çocuklar kolaylıkla iki dili öğrenemiyorlar. Bu 

broşür anne-babaların en çok sordukları soruları gözönünde 

bulundurarak çocuğunuzu birden fazla dili öğrenmede nasıl 

destekleyebileceğiniz konusunda bilgi vermeye çalışıyor.

Çocuklar ikinci bir dili öğrenirken ikinci bir kültürle de 

tanışıyorlar. Bu yüzden iki dilli bir aile olarak, kökeninizin 

önemli bir parçasının kaybolmasını önlemek için mutlaka her 

iki dili de destekleyiniz.

Çocuğunuz hangi dili konuşmalı?

 Ailenizde değişik dillerin kullanımı için net kuralların 

 olması önemlidir. Bu kuralların çocuğunuz için açık 

 ve mantıklı olmalı. 

 Çocuğunuz değişik dilleri aynı anda veya art arda  

 öğrenme olanağına sahiptir. Kendi anadilinizi gerçekten  

 iyi bildiğiniz, kendinizi o dilde emin hissettiğiniz için  

 siz anne-babaların çocuğunuzla kendi anadilinizi  

 konuşmanız çocuğun dil gelişimi açısından önemlidir.  

 Bu güvenle çocuğunuzun dil gelişiminin ötesinde genel 

 gelişimini de teşvik etmiş oluyorsunuz.

 Baştan itibaren hangi dili konuşacağınız konusunda  

 mutlaka karar vermelisiniz. Dil ayrımına ilişkin net  

 kuralların olması çocuğunuzun dil gelişimini kolaylaştırır. 

 Ancak verdiğiniz karara sadık kalmalısınız.

 Çocuğunuz hangi dili konuşacağına serbestçe karar  

 verebilir – bu genel geçerliliği olan bir kuraldır. Çoğu 

 zaman daha iyi konuşabildiği dili konuşmaya karar  

 verecektir.

Çocuğunuz bu dilleri nasıl öğreniyor? 

 Çocuğunuza zaman ayırınız. Birlikte yapılan faaliyetler 

 çocuğunuza dilleri severek öğrenmeye olanak sağlar.

 Çocuğunuzla kendi anadilinizi konuşunuz.

 Konuşma sırasında dili değiştirerek çocuğunuzu

karıştırmayınız.

 Çocuğunuzda ilk başta diller arasında karışıklıklar  

 çıkabilir. Buna rağmen kendi anadilinizi konuşmaya 

 devam ediniz.

 Çocuğunuzun her dili bir insanla özdeşleştirmesi  

 iyidir.

 

 İlgili tüm dilleri olumlu karşılamanız çocuğunuzun  

 bu dilleri öğrenmesini kolaylaştıracaktır.

 Çocuğunuzu iki dille eğittiğinizi, ilişki içinde  

 olduğunuz diğer insanlarla paylaşınız ve hemfikir  

 davranınız

 Çocuğunuzun daha az gelişmiş olan dilinin de canlı 

 kalmasını sağlamak için o dili konuşan insanlarla ilişki 

 kurmaya çalışınız.

Çocuğunuzun dil gelişimini genel 
olarak nasıl destekleyebilirsiniz?

Çocuğunuzda da olduğu gibi hepimiz, bir şey bize zevk  

verdiği zaman, yorucu olmadığı zaman en iyi şekilde  

öğrenebiliyoruz. O yüzden çocuğunuza karşı günlük  

yaşamda normal durumlarda normal cümleler kullanmanız, 

kendisiyle oynamanız (yalnız televizyon seyrettirmek  

yardımcı olmaz) ona dil öğreniminde en iyi şekilde destek 

sağlar. Çocuğunuzla alıştırma yapmayınız. 




