
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία έχει θετική επίδραση στη μαθησιακή ανάπτυξη και στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.
Ειδικότερα η εκμάθηση πριν από την ηλικία των 12 μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:
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Ο Λούθηρος, το 1521, μετέφρασε το κείμενο της Αγίας Γραφής από τα ελληνικά στα γερμανικά, γεγονός που εξηγεί τις 
πολλές ομοιότητες στη δομή της Γερμανικής με την αρχαία αλλά και τη νέα ελληνική γλώσσα στο συντακτικό τους. Το 
γεγονός αυτό καταρρίπτει το μύθο ότι η εκμάθηση της Γερμανικής είναι δύσκολη, τουλάχιστον όχι για τους Έλληνες
Οι ομοιότητες στη δομή και σύνταξη της ελληνικής και της γερμανικής καθώς επίσης και η ευκολία στην ανάγνωση 
λέξεων οδηγούν τους ειδικούς στο να προτρέπουν μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες στην επιλογή της Γερμανικής
Η Αγγλική και η Γερμανική γλώσσα είναι συγγενικές γλώσσες, συνεπώς πολλές λέξεις έχουν κοινή ρίζα και ετυμολογία
Η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Η γνώση της Γερμανικής προσφέρει ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
To μεγαλύτερο μέρος των τουριστών προέρχεται από γερμανόφωνες χώρες. Αυτό καθιστά τη γνώση της γερμανικής 
γλώσσας πολύτιμη στον τομέα του τουρισμού
Τα Πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας φημίζονται για το υψηλό επίπεδό τους και είναι πόλος 
έλξης πολλών φοιτητών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας (Απρίλιος 2011) στα πιστοποιητικά 
γλωσσομάθειας, μετά την Αγγλική ακολουθεί η Γερμανική (18%) και έπειτα η Γαλλική γλώσσα (15%)
Γενικά η ιστορία της χώρας μας είναι άρρηκτα δεμένη και θετικά και αρνητικά με τη Γερμανία, την Αυστρία και τις 
υπόλοιπες γερμανόφωνες χώρες 

     την ταχύτερη εκμάθηση 
     τη βελτίωση των δεξιοτήτων και στη μητρική γλώσσα αλλά και τη βελτίωση των επιδόσεων 
     σε άλλους τομείς
     διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών/τριών με στοιχεία ενός ακόμη πολιτισμού
     μαθαίνουν να σέβονται τη διαφορετικότητα αναπτύσσοντας την ανεκτικότητα
     αναπτύσσουν κριτική σκέψη και οδηγούνται στην εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων 
     οι γλωσσικές δεξιότητες που αναπτύσσουν είναι εφόδια για την ζωή τους και για το μελλοντικό τους
     επάγγελμα καθώς τους επιτρέπουν να επικοινωνούν σε μια ακόμη γλώσσα
     προσφέρει νέες προοπτικές στη ζωή τους, στο πλαίσιο των μετέπειτα σπουδών ή και επαγγελματικών
     δραστηριοτήτων τους

Γιατί Γερμανικά;
Warum Deutsch?

Κείμενο: Γιάννα Κερκινοπούλου 

Τη Γερμανική γλώσσα μιλούν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι ως μητρική γλώσσα και 80 εκατομμύρια ως ξένη γλώσσα


