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Τα Μαθήματα Γλώσσας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς είναι ένα online πρόγραμμα 
μαθημάτων για παιδιά μεταναστών που 
διοργανώνεται από την ProMosaik 
Interlanguage σε συνεργασία με την 
ProMosaik Children. 
 
Για εμάς στην ProMosaik υπάρχει στενή 
σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού.  
 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
υποστηρίζουμε την ιδέα ότι τα παιδιά 
πρέπει να μάθουν τη γλώσσα των γονιών 
τους, τη γλώσσα κληρονομιάς τους, σε 
περίπτωση που ζουν στο εξωτερικό.  
 
 

Συχνά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς τους εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους 

για να εργαστούν και να ζήσουν στο εξωτερικό.  

Δυστυχώς, η πίεση της ένταξης στη νέα κοινότητα είναι συχνά τόσο ισχυρή που οι ίδιοι οι 

γονείς εγκαταλείπουν την ιδέα της χρήσης της μητρικής τους γλώσσας όταν μιλούν στα 

παιδιά τους. 

Για παράδειγμα, σε πολλές γερμανικές παιδικές χαρές παρατηρείται ότι για παράδειγμα οι 

Τούρκοι πατέρες μιλούν στα παιδιά τους σε παράξενα γερμανικά. Ή σε μια παρόμοια παιδική 

χαρά στη Γαλλία, οι Άραβες πατέρες μπορεί να μιλήσουν στα παιδιά τους στα γαλλικά. Το 

ίδιο μοτίβο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ενώ προσπαθούν να γίνουν μέρος της νέας 

κοινότητας οι άνθρωποι θέτουν τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα σε κίνδυνο.  

Τα παιδιά δεν μαθαίνουν τη γλώσσα 
των γονιών τους, και κατά συνέπεια 
μπορεί να αισθάνονται ξένα και στις 
δύο χώρες. Στη χώρα των γονέων τους 
και στη νέα χώρα στην οποία έχουν 
αφομοιωθεί. 
Προκειμένου να υποστηρίξει τους 
γονείς και να τους βοηθήσει στην 
προώθηση της γλώσσας τους με 
φυσικό τρόπο, η ProMosaik 
Interlanguage προσφέρει εβδομαδιαία 
online μαθήματα σε παιδιά που ζουν 
στο εξωτερικό για να τους διδάξει τον 
πολιτισμό και τη γλώσσα των γονέων 
τους. 
Η διδασκαλία σε αυτά τα μαθήματα 
βασίζεται στον πολιτισμό, τη μάθηση 
στην πράξη, και τη μάθηση παίζοντας. 
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Η γλώσσα συνδέεται στενά με τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία, τη ζωή, τη γαστρονομία και την 

αρχιτεκτονική. Σε αυτό το μαθησιακό περιβάλλον τα παιδιά ενθαρρύνονται να μάθουν τη 

γλώσσα, τα τραγούδια που σχετίζονται με αυτήν και να διαβάσουν τις ίδιες ιστορίες που 

διάβάζαν οι γονείς τους όταν ήταν μικρά. 

Επικοινωνήστε μαζί μας! Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της online σχολής ξένων γλωσσών 

μας στο www.promosaik-interlanguage.com 

Επίσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail:  info@promosaik.com. 

Ανυπομονούμε να ακούσουμε τους στόχους και τις ανάγκες σας, προκειμένου να σας 

φέρουμε σε επαφή με τους γηγενείς δασκάλους μας για παιδιά. Αυτοί με τη σειρά τους είναι 

σε θέση να βοηθήσουν εσάς και το παιδί σας να μάθουν τη γλώσσα κληρονομιάς. Η καλή 

γνώση της μητρικής γλώσσας υποστηρίζει επίσης τα παιδιά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Με βαθύτερη πολιτιστική κατανόηση και επίγνωση, μπορούμε να συμβάλουμε στην αρμονία 

στο περιβάλλον μας και να δημιουργήσουμε μια πιο ανεκτική ατμόσφαιρα.  

Το έργο μας είναι εμπνευσμένο από τα ακόλουθα ποιήματα του Roy Hassan με τίτλο "Η 

γλώσσα των γονιών μου". 

 

 

Στη μητέρα μου υπάρχει ένα ράγισμα 
Στην καρδιά της γλώσσας 

Σαν κασκόλ 
Στο κεφάλι 

Που καλύπτει τις ρίζες της. 

Στον πατέρα μου υπάρχει μια γλώσσα 
Παραμελημένη 

Σαν ένα μωρό ξεχασμένο 
Στην αίθουσα Ben Gurion, 

Σαν περιφέρεια 
Ξεχασμένη από τον Θεό. 

Από τα ερείπια της γλώσσας των γονιών 
μου 

Θα χτίσω ένα σπίτι για τα παιδιά μου: 

Χωρίς μέση 
Χωρίς αρχή 

Επικοινωνήστε μαζί μας! 

Θα χαρούμε να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων μαζί με εσάς και το παιδί σας! 

info@promosaik.com. 

Οι συντονιστές της ProMosaik Interlanguage 
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