Întrebări frecvente
Cum pot să ajut copilul
meu să continue
dezvoltarea limbii
materne?
Continuați să folosiți prima limbă
acasă și să aveți la dispoziție
manuale bune în limba maternă.

Copilul meu amestecă
limbile. Am motive de
ingrijorare?
Amestecarea limbilor este un
lucru comun printre copiii din
familii bilingve. Aceasta nu
înseamnă că sunt confuzi - ei
folosesc pur și simplu toate
resursele lingvistice pentru a se
exprima.

Copilul meu vorbește
doar în limba engleză cu
mine. Ce ar trebui să fac?
Mulți copii fac acest lucru, mai
ales atunci când știu că părinții
lor înțeleg limba engleză foarte
bine. Ei vor putea reveni la
prima lor limbă foarte repede

atunci când trebuie, cu condiția
ca părinții să continue să
folosească limba maternă
împreună cu ei acasă.

Copilul meu nu vorbește
prea mult limba engleză la
școală. Ar trebui să-i
vorbesc in limba engleză
acasă?
Mulți copii refuză să vorbească
noua limbă pentru o perioadă de
timp, poate pentru că se simt
stânjeniți sau pentru că nu vor
să vorbească până când nu o
pot face bine. Această "fază
tăcută" ar trebui respectată.
Continuați să vorbiți în limba
maternă, altfel se vor simți
separați de tot ce au cunoscut
anterior și acest lucru poate
inrăutății situația si mai mult.
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Educă copilul bilingv

Cercetările arată

Avantajele de a fi bilingv

Copiii bilingvi tind să :

Vorbind două sau mai multe limbi le
oferă oamenilor o capacitate
superioară; o persoană cu două sau
mai multe limbi va avea mai multe
posibilități de alegere a locurilor de
muncă.

 învețe mai bine la școală
 obțină note mai mari la
examene
 învețe a treia limbă și mai ușor
 dezvolte abilități la citire și
scriere mai bune în limba
folosită la școală dacă vin la
școală cu o bază solidă în
limba lor maternă
 dezvolte o mai mare
flexibilitate în gândirea lor ca
rezultat al procesării
informațiilorîn două limbi
diferite
 Învețe să citească mai rapid
 fie mai buni la rezolvarea
problemelor și să demonstreze
o exprimare creativă mai mare
 exprime atitudini mai tolerante
față de ceilalți
"Copiii vor învăța mai eficient
limba engleză dacă vor continua
să-și dezvolte limba maternă în
același timp.”
"

Bilingvismul ridică stima de sine,
face ca un copil să se simtă
privilegiat și bun despre el însuși.
Bilingvismul oferă acces la două
culturi și promovează o mai mare
toleranță față de alte culturi.
Copiii nu își vor pierde identitatea
culturală dacă sunt mândri sau
pozitivi în privința limbii și culturii
lor.
Capacitatea de a comunica cu
bunicii contribuie la construirea
sentimentului de apartenență de
familie.
În cazul în care fiecare dintre părinți
vorbesc limbi diferite, un copil care
este bilingv poate comunica și
dezvolta o relație strânsă cu
amândoi părinții.
Ambii părinți transmit o parte din
trecutul lor și moștenirea lor.

Sfaturi pentru părinți
 Întotdeauna discutați cu
copilul în limba maternă,
chiar dacă copilul incă este
prea mic pentru a înțelege.
 Învățați copiii poezii și
cântece de grădiniță în
propria dvs. limbă.
 Citiți povești copiilor în limba
maternă, pentru ai face să se
simtă mândri și pentru a
păstra legătura cu limba și
moștenirea lor.
 Nu vă fie frică să vorbiți cu
copilul în limba dvs. în public.
 Luați-vă copilul la întâlniri
comunitare unde vor auzi
oameni vorbind limba dvs. și
unde pot fi în legătură cu
cultura lor.
 Nu râdeti și nu tachinați
copilul din cauza accentului
sau a greșelilor pe care le pot
face.
 Cercetările arată că,
conceptele și abilitățile
învățate în prima limbă a
copilului sunt transferate în
cea de-a doua limbă, astfel
că a doua limbă este un
bonus, nu un obstacol.

