Evde öğrenilen ilk dil çok önemlidir ve sonradan öğrenilecek
tüm dillerintemelini oluşturur.
Çocuklar, birden fazla dilde duyma ve o dillerde iletişim
kurabilme fırsatı edindiklerinde kolayca iki (veya daha
fazla) dil öğrenebilirler.
Ebeveynler, aile bireyleri ve eğitimciler aile dilinin
gelişiminde ve sürdürülmesinde etkili olan en önemli
kişilerdir. Ebeveynler, çocuklarıyla iletişim kurarken tutarlı
bir şekilde kendi aile dillerini kullanarak ve onları
İngilizceyle tanıştırmayarak bu sürece yardımcı olabilirler.

Çocuklar, kendi aile dillerinin konuşulduğunu duymaya
ihtiyaç duyarlar. Bunlar, farklı durumlarda gerçekleştirilen
konuşmalar ve dilin farklı amaçlar için kullanıldığı durumlar
olabilir. Bu, kuvvetli bir kimlik duygusunun gelişmesine ve
İngilizce öğrenimi sırasında sağlam bir temelin
oluşturulmasına yardımcı olur.

Aileler için bilgiler: Broşür 1

Ana dilin veya aile dilinin sürdürülmesi bir çok nedenden
dolayı önemlidir:
 Çocukların kendi aile dillerini iyi bir şekilde bilmeleri
ikinci bir dil öğrenirken onlara yardımcı olur.
 Çocuklardaki güvenlik duygusunun gelişmesi, sahiplik
hissinin oluşması ve kültürel ve aile içi bağların
sağlanmasının temelinde aile dilinin sürdürülmesi
vardır.
 Çocukların birden fazla dili iyi bilmeleri onların
düşünmedeki esnekliğini arttırdığı gibi, öğrenme,
problem çözme ve akademik başarı gibi konulara olan
yaklaşımlarına da olumlu etkide bulunur.
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Ana dilin/aile dilinin
sürdürülmesi İngilizce öğrenimi
için önemli bir temel sağlar.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar İngilizce öğrenmek için
birçok fırsata sahip olurlar.
Çocuklar,
İngilizceyi
birçok
değişik
bağlamda
duyabilecekleri ortamlar içerisine çabucak girerler.
Çocuklar diğer çocuklara katılıp onlarla oynamak isterler.
Eğitmenler çocuklara, onların İngilizceyi duymalarına ve
pratik yapmalarına izin verecek bir çok fırsat sunarlar.
Eğitmenler, çocuklar kademeli olarak ingilizceyi anlamayı
ve konuşmayı öğrendikçe onları yönlendirir ve
yüreklendirirler.
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Okul öncesi dönemde ikinci bir
dil olarak İngilizce öğrenimi.

Çocukların dille ilgili becerileri kendilerine özgü bir hızda
gelişim gösterir. İki dili aynı anda öğrenen çocuklar bir süre
boyunca bir dili diğerinden daha fazla konuşabilir. İlk
dönemlerde, çocuklar konuşurken iki dili birbiriyle
karıştırabilirler. Bir kelimeyi bir dilde bilirken diğer dilde
bilemeyebilirler. Akıcı bir konuşma sağlamak için bildikleri
kelimeleri kullanırlar.
Çocuklar İngilizceyi ek bir dil olarak öğrenirken
ebeveynlerin çocuklarıyla konuşmayı kendi aile dillerinde
sürdürmeleri önemlidir. Bu, çocuklarının aile dilini
geliştirmesine ve aile dilinin sürekliliğinin sağlanmasına izin
verir.
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