Gabi (30) ve Brian (44) kizi Stella´yi (9 aylik) iki dilde egitmeye
karar verdiler.
1. Cocugunuzla sürekli olarak biriniz Almanca digeri ise ingilizce
mi konusuyor?
Bizim görüsümüz dil egitiminde kararli olmaktir. Ben kizimla sadece
Almanca, esim ise igilizce konusuyor. Böylelikle kizim iki dilide kisiye
göre ayirt edebiliyor.Arkadaslarimiz bu ayirt etmeyi kendi cocuklariyla
yapiyorlar. Biri ingiliz digeri ise Fransiz ve hic bir sorun yasamiyorlar.
Cocuklar babalariyla ingilizce, anneleriyle Fransizca konusuyorlar. Ayrica Almanca biliyorlar. Cocuklar üc dili de hakimler..
2. Anne baba olarak hangi dili aranizda konuyorsunuz?
Esimin calisip eve gec saatlerde gelmesi nedeniyle kizim benim yanimda daha fazla zaman geciriyor ve bu nedenle sadece Almanca
duyuyor. Bizde kendi aramizda ingilizce konusmaya karar verdik.Kizimizin iki dili de benimseesini istyioruz. Tabiiki kizimin henüz dokuz
aylik olmasi nedeniyle hangi dili kendisine daha yakin hissettigini söyleyemeyiz. Hayir (Nein/ No) sözcükleri örnek olarak anlayabiliyor bile.
3. Stella´yi iki dilli yetistirmenin ne gibi avantajlari olabilir sizce?
Kizimiz ingilizceyi kücüklügünden beri ögrendigi icin ilerde ümid ediyoruz ki, kendi anadili gibi görür ve kullanir. Cocuk yasta ögrenilen bir
dil gibi hic bir yasta, bu kadar etkili ve cabuk ögrenme zamani yoktur.
Güel olansa kizimin dedesi ve babaannesi sadece ingilizce bildikleri
icin onunlada bu dilde konusmalaridir.
4. Olumsuz bir sonuca gelismesinden korkuyormusunuz?
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Yazarlar:
Elfi Bliedung
Tatjana Demtschenko
Anna Holz
Nicole Kurtz
Luba Polyatskina
Debora Renner
Christina Schild

Good
morning!

	
  

	
  

Hallo!

Schülerinnen der Fachschule Sozialpädagogik,
Berufskolleg Kaiserswerther Diakonie,
Düsseldorf.
verantwortliche Lehrerin: Dr. S. Bunse.

Bizim görüsümüz anne ve baba olarak eger cifte dil egitiminde kararsizlik olursa, bu cocuk icin yarali degil karmakarisik bir hal alir. Insan
kararinin arkasinda durmalidir. Eger bir insan iki dil egitiminin dorulugunda kararsizsa ve de kusku duyuyorsa, bu ozaman cocugu da etki
eder ve kendisi de konusurken kararsiz kalir..

	
  

	
  

	
  

Добрый
день!

	
  

	
  

	
  	
  

Dzine
dobry!

Bonjour!

Iki dilli anadili edinimin yöntemleri:
- „Bir insan- bir dil“ anadil egitimi icin en verimli
yöntemidir.

Iki dilli anadili edinimi nedir?
Cocuk dogdugu andan itibaren iki veya ikiden
cok dille karsi karsiya kalir.

Anne ve baba cocuguyla kendi anadillerinde
konusur.
- „Ailedili- Cevredili“
Aile icinde bir dil, aile disinda cevrede kullanilan dil
konusulur.
- Duruma göre Dil ayrimi yapilir
Yapilan etkinligi bagli olarak dil secilir.

Anne ve babanin arasindaki bildirisim farkli
bicimlerde gerceklesebilir:
- Dillerden biri aile dili olarak secilir.
- Herkes kendi dilini kullanir.
- Her ikiside iki dili kullanir.
- Anne ve baba bir dil kullanirlar fakat cocukla biri
birinci dili, digeri ikinci konusur.

Eger Almanca ne annenin ne de
babanin anadiliyse cocuk mümkün
oldugunca erken Almanca kullanilan
bir cevreye girmelidir!
Olusabilecek sorular:
- Cocuguma iki dili birden ögrenmek/edinmek
zor gelmez mi?
		
		
		

Hayir, cünkü her insan dogal bir dil
yetisiyle dünyaya gelir ve kücük yasta
birde cok dil edinmesi mümkündür.

		
		

Dil edinim bilinciz olarak
gerceklesmektedir.

- Cocugumun ögrendigi dilleri birbirinden
ayirabilir mi?
		
		

Dil karisimlari normaldir ve zamanla
kendiliginden kaybolur.

- Cok dilli bir dil ögretimi cocugumda dil
sorunlarina yol acabilir mi?
		
		
		

Hayir! Iki dili anadili edinimi/ ögretimi
cocukla dil gelisimini olumsuz yönden
etkilemez ve sorunlara yol acmaz.

