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Dünya nüfusunun %60’ı 
birden fazla dilde iletişim 

kuruyor

DÜNYADA

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Çift dilli olmak  
Bütün dill�de avantaj sağl�!

Çok kültürlü bir dünyada daha kolay iletişim 
kurabilmek
Farklılığı kabul etmek ve takdir etmek
Empati ve dinleme becerisini geliştirmek
Yaratıcı olmak 
Farklı durumlara uyum sağlamak
Başka dilleri daha kolay öğrenmek

Çift dilli olmanın faydaları:

Kesinlikle hayır!
Çocuğum birden fazla dilin konuşulduğu bir 
ortamda büyüyor. Bu sorun yaratır mı?

      Bu, kanıtlanmış bir gerçektir; çocuklar birden fazla 
dili, birbirine karıştırmadan kolayca öğrenebilir. 
      İki dil aynı anda, önce bir dil sonra diğeri, üç dil 
veya daha fazlası… Bunların hepsi mümkün!
      Yapılması gereken tek şey, çocuğun dil gelişimini 
kendi akışına bırakmaktır. Bu, bütün çocuklar için 
geçerlidir.

Ancak çocuğun kullandığı tüm dillere evde ve
 toplum içinde değer verilmesi gerekir!

Her 4 çocuktan 1'i
birden fazla dilin konuşulduğu 

bir ortamda büyüyor*

FRANSA’DA
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      Hatta ebeveynlerin konuştuğu diller çocuklar için 
birer temel taşıdır: Kendilerine olan güvenlerini arttırır 
ve ailevi kültür mirasının onlara aktarılmasını sağlar.
      Ayrıca, çocuğunuz konuşmayı bu diller sayesinde 
öğrenecektir. 
      Üstelik bir çocuk aile dilini/dillerini ne kadar iyi bilir 
ve kullanırsa, daha sonrasında Fransızca'yı o kadar 
kolay öğrenir!

Konuştuğum dil çocuğum için yararlı mı?
Elbette!

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİNDE BULUNUN 
Evde ve kurumlarda konuşulan dillerde

PAYLAŞIN
Kendi dillerinizdeki kelimeleri, hikayeleri, şarkıları 

ANLATIN, ŞARKI SÖYLEYİN, OKUYUN, OYNAYIN… 
Dilediğiniz dilde

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİNDE BULUNUN, BİR ARAYA GELİN…
Kendi dilinizi konuşan insanlarla

AİLE İÇİNDE  EĞİTİM MERKEZLERİNDE
(kreşler, okullar, sosyal kurumlar, …)
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      Önemli olan, çocuğunuzun kullandığı dillerin hoş 
karşılandığını hissetmesidir.
      Onunla kendi dilinizde konuşmaya devam edin ve 
aynı zamanda okulda kullandığı dile ve orada keşfet-
tiği yeni dünyaya olan ilginizi gösterin.
      Çevresiyle kaynaştığında Fransızca'ya da kolayca 
alışacaktır… ve her iki dili, hatta daha fazlasını 
konuşabilecektir!

Okulda nasıl bir deneyim yaşayacak?

Ka
nıt

lanmış bir gerçek!

GÜNDELİK HAYATTA 

Endişelenmeyin!
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