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Πολσγλωζζία και μηηρική γλώζζα
Μιλάηε ζπίηι ζαρ μια άλλη γλώζζα εκηόρ από ηα ζοςηδικά με ηο παιδί ζος;
Σηο δήμο ηος Σάλεμ μποπείρ ζαν γονέαρ να κάνειρ αίηηζη για ςποζηήπιξη ηηρ μηηπικήρ
γλώζζαρ ζηο νηπιαγωγείο και για διδαζκαλία ζηο βαζικό ζσολείο για ηο παιδί/παιδιά
ζος! Σκοπόρ με ηη μηηπική γλώζζα είναι να έσοςμε ενεπγή πολςγλωζζία. Τα παιδιά
μαθαίνοςν πεπιζζόηεπα ππάγμαηα ζηο μάθημα για ηην κοςληούπα ηοςρ και ηοςρ δίνεηαι
η δςναηόηηηα να γίνοςν δίγλωζζοι με διπλή πολιηιζμική ηαςηόηηηα.
Το μάθημα μηηπικήρ γλώζζαρ είναι ξεσωπιζηό μάθημα με δικό ηος αναλςηικό
ππόγπαμμα.
Για να παρακολοσθήζει κανείς μαθήμαηα μηηρικής γλώζζας πρέπει:
 ο έναρ ή και οι δύο γονείρ να έσοςν μια άλλη γλώζζα εκηόρ ηων ζοςηδικών


η γλώζζα να είναι όπγανο καθημεπινήρ επικοινωνίαρ για ηο παιδί



ο μαθηηήρ να έσει βαζικέρ γνώζειρ ζηη γλώζζα – η μηηπική γλώζζα δεν
διδάζκεηαι ζαν ξένη γλώζζα



να ςπάπσοςν ηοςλάσιζηον πένηε μαθηηέρ ζηον δήμο πος επιθςμούν να
παπακολοςθήζοςν μαθήμαηα και να ςπάπσει καηάλληλορ δάζκαλορ

Η διδαζκαλία ηης γλώζζας
Οι δάζκαλοι πος διδάζκοςν ηη μηηπική γλώζζα πποέπσονηαι ζςνήθωρ από ηην σώπα
καηαγωγήρ ηων μαθηηών και έσοςν καλέρ γνώζειρ ζηην ζοςηδική γλώζζα.
Η διδαζκαλία γίνεηαι ζε ζσολεία όπος μποπούν να ζςζηαθούν ομάδερ μαθηηών με
πεπίπος ηιρ ίδιερ γνώζειρ ζηην γλώζζα ππάγμα πος ζημαίνει όηι δεν είναι πάνηα ηο
ζσολείο ηος μαθηηή.
Αίηηζη
Οι γονείρ κάνοςν γπαπηή αίηηζη για διδαζκαλία ζηη μηηπική γλώζζα πος είναι δωπεάν.
Σςμπληπώζηε ηην αίηηζη και δώζηε ηην ζηον διεςθςνηή ηος νηπιαγωγείος- ζσολείος
ηος παιδιού ζαρ.
Νεοαθιτθένηες μαθηηές
Για μαθηηέρ πος δεν έσοςν πάει ζε ζοςηδικό ζσολείο και μιλούν άλλη γλώζζα
ςπάπσοςν δύο διεθνήρ ηάξειρ ζηο Σκοςγκζενγζζκοςλαν, μια για μικπόηεποςρ και μια για
μεγαλύηεποςρ. Σ ΄αςηέρ ηιρ ηάξειρ διδάζκονηαι οι μαθηηέρ όλα ηα μαθήμαηα με
επίκενηπο ηη ζοςηδική γλώζζα. Ο σπόνορ παπαμονήρ ηος μαθηηή ζηην ηάξη ςποδοσήρ
εξαπηάηαι από ηην ππόοδο ηος μαθηηή ζηα μαθήμαηα, ζςνήθωρ δύο με ηπία εξάμηνα.

Φρονηιζηηριακή διδαζκαλία
Νεοαθισθένηερ μαθηηέρ έσοςν θπονηιζηηπιακή διδαζκαλία ζηη μηηπική ηος γλώζζα
πος λέγεηαι ζηοςνηιεσανηλενηινγ.
Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να έλθεηε ζε επαθή με ηην:
Άννα Λεβέν ζηο ηηλέθωνο 070 723 17 72
και ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη :
anna.leven@salem.se

