
10 τρόποι για να βοηθήσετε τα παιδιά σας  

να μάθουν γλώσσες 
 

1. Ξεκινήστε να διαβάζετε στα παιδιά σας από μικρή ηλικία, όσο πιο συχνά 

γίνεται, στα ελληνικά και, εάν είναι δυνατόν, και στα αγγλικά. Η καλή γνώση 

της μητρικής γλώσσας βοηθάει στην εκμάθηση και της δεύτερης γλώσσας.  

 

2. Επισκεφθείτε τη δημόσια βιβλιοθήκη ή τη βιβλιοθήκη Ελευθεριάδης του 

Ανατόλια με τα παιδιά σας. Διαλέξτε βιβλία για εσάς και τον εαυτό σας.  

 

3. Να έχετε πολλά είδη αναγνωσμάτων στα ελληνικά και τα αγγλικά στο σπίτι 

σας (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.). Ενθαρρύνετε τα μεγαλύτερα 

παιδιά σας να διαβάζουν στα μικρότερα και δείξτε τους ότι σας αρέσει το 

διάβασμα. 

 

4. Να κάνετε στα παιδιά σας ερωτήσεις σχετικά με αυτά που διάβασαν, όπως: 

• Τι συμβαίνει στην ιστορία; 

• Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί μετά; 

• Τι σου άρεσε περισσότερο στην ιστορία; 

 

Κάνοντας αυτές τις ερωτήσεις, βοηθάτε τα παιδιά σας να ενθουσιαστούν με 

αυτά που διαβάζουν, να αισθανθούν πιο υπεύθυνα γι’ αυτά που μαθαίνουν 

και να αποκτήσουν επίγνωση της κουλτούρας τους και της κουλτούρας των 

άλλων. Δεν έχει σημασία εάν έχουν διδαχτεί επίσημα όλη τη γραμματική ή 

το σχετικό λεξιλόγιο, καθώς η έμφαση δίνεται στην ιστορία αυτή καθεαυτή 

και όχι σε επιμέρους τμήματα της γλώσσας.  

 

5. Πηγαίνετε τα παιδιά σας σε μέρη που προσφέρουν εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και μαθησιακές εμπειρίες. Μιλήστε στα παιδιά σας γι’ αυτά 

που βλέπουν. Πείτε τους τα ονόματα των νέων πραγμάτων που παρατηρούν 

και που τους ενδιαφέρουν και απαντήστε στις ερωτήσεις που μπορεί να 

έχουν. Είστε ο πρώτος και σημαντικότερος δάσκαλος του παιδιού σας.  

 

6. Πείτε σας παιδιά σας ιστορίες για την οικογένειά σας, καθώς και ιστορίες και 

τραγούδια που σας άρεζε να ακούτε όταν ήσασταν παιδιά. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο ενισχύετε την ικανότητά τους να ακούνε, αλλά τους 

«περνάτε» και σημαντικές πολιτιστικές πληροφορίες.  

 

7. Συζητήσετε αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο κάθε μέρα. Συζητήστε με τα 

παιδιά σας για τα αγαπημένα τους θέματα και τους δασκάλους τους και 

οτιδήποτε συμβαίνει. Ακούστε προσεκτικά αυτά που έχουν να πουν.  

 

8. Επινοήστε τρόπους για να γράφουν τα παιδιά σας συχνά στα ελληνικά και τα 

αγγλικά. Ενθαρρύνετέ τα να κρατούν ημερολόγιο, να αφήνουν σημειώματα 

για τα μέλη της οικογένειας, να γράφουν τη λίστα για τα ψώνια, να 

καταγράφουν συνταγές και να γράφουν γράμματα στην οικογένεια, τους 

φίλους τους και/ή σε φίλους δι’ αλληλογραφίας. 

 



9. Επιλέξτε τηλεοπτικά προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε μαζί 

με τα παιδιά σας και στη συνέχεια συζητήστε τα. Περιορίστε το χρόνο 

έκθεσης στην τηλεόραση και ενθαρρύνετέ τα να διαβάζουν, να γράφουν, να 

ακούν μουσική ή να μιλούν με μέλη της οικογένειας και με φίλους.  

 

10. Δημιουργήστε έναν ήσυχο χώρο μέσα στο σπίτι σας για διάβασμα όπου το 

παιδί μπορεί να είναι άνετο και να μην αποσπάται.  

 

 

 


