
Dacă vă doriţi succesul 
copiilor dvs.,
nu renunţaţi

la 
limba vorbită 
în casă! 	  



Utilizarea limbii vorbite în familie 
este importantă pentru copiii dvs.!

Cunoaşterea şi utilizarea limbii vorbite în 
casă vor dezvolta:

siguranţa şi mândria 
identităţii copiilor

înţelegerea rădăcinii şi 
moştenirii lor culturale

Cunoaşterea şi utilizarea 
limbii vorbite în casă va ajuta 
la menţinerea comunicării cu 
părinţii, bunicii şi rudele.



Copiii care cunosc şi utilizează limba vorbită în casă:

învaţă obiceiurile şi tradiţiile religioase

au o imagine mai completă asupra lumii

au şanse mai bune de a fi acceptaţi la universitate

au şanse mai bune pe piaţa muncii



Utilizarea limbii vorbite în familie 
va ajuta copiii dvs. 
să înveţe engleza!

Utilizarea limbii 
vorbite în familie 
acasă NU va 
afecta învăţarea de 
către copilul dvs. a 
limbii engleze.

Învăţarea limbii engleze:

înseamnă adăugarea unei limbi noi

NU duce la uitarea limbii utilizate în casă

ajută la învăţarea de către copilul dvs. a noi 
cuvinte pentru multele lucruri pe care deja le 
cunoaşte şi înţelege.



Cele două limbi se completează reciproc.

Cunoaşterea de către copilul dvs. a limbii vor-
bite în casă îl va ajuta să înveţe engleza.

Ceea ce se învaţă într-o limbă, este transferat 
cu uşurinţă în cealaltă limbă.



Utilizarea limbii vorbite în familie 
acasă va ajuta copiii dvs.

să aibă rezultate
bune la şcoală!

Copiii care cunosc şi utilizează limba vorbită în casă:

au rezultate bune la testele şi examinările şcolare

încep să citească mai repede
au abilităţi bune la citire şi scriere
au rezultate bune la matematică, logică şi 
rezolvarea problemelor
sunt mai dispuşi şi mai bine pregătiţi pentru a 
învăţa o a 3-a limbă



Părinţi…

Încurajaţi-vă copiii să utilizeze limba vorbită în 
familie, acasa.

Profitaţi de orice ocazie pentru a VORBI cu 
copiii dvs. în limba vorbită în familie

Utilizarea a două limbi NU va crea probleme 
copiilor dvs.
Combinarea limbilor este normală pentru 
persoanele bilingve. Acesta este un semn de 
cunoaştere a două sisteme lingvistice şi NU 
este un semn de confuzie lingvistică.



Sunt rare cazurile în care am-
bele limbi sunt echilibrate:

pe măsură ce copilul dvs. 
învaţă limba engleză, aceasta 
poate predomina, deoarece 
expunerea la aceasta este 
mai mare decât expunere la 
limba vorbită în casă.

Cântaţi cântece şi citiţi cărţi cu regularitate în 
limba vorbită în casă cu copiii dvs.



Organizaţi 
grupuri de joacă 
cu familii care 
vorbesc aceeaşi 
limbă în casă.

Faceţi din orele de limbă maternă o activitate de familie:

copiii participă la ore
părinţii se alătură grupului părinţilor

Implicarea dvs. va arăta copiilor faptul că 
limba vorbită în casă este importantă.


