Limba materna este importanta.
Face parte din viata si
identitatea ta si a copiilor tai.
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Ca sa o pastrezi:


Organizeaza timpul copilului tau in asa
fel incat sa existe timp de joaca cu alti
copii care vorbesc aceeasi limba.



Nu-ti fie teama sa vorbesti limba
materna in public.



Invata-l pe copilul tau despre diferitele
limbi pe care le aude in jur.



Ajuta-ti copilul sa se simta mandru de
limba lui. Acest lucru il va ajuta sa-si
dezvolte o identitate culturala puternica.



Daca copilul prefera sa foloseasca
cuvinte in limba engleza, poti sa-i
raspunzi sau sa repeti ce a spus el/ea in
limba materna.

Aminteste-ti :


Sa te uiti la copilul tau atunci cand ii
vorbesti.



Sa gasesti ‘’momente speciale’’ dedicate
tie si copilului tau in care sa va jucati
impreuna.



Sa creezi cat mai multe ocazii si sa
gasesti timp in care copilul sa
interactioneze cu tine.

Importanta limbii materne
The importance of home language

Pentru informatii suplimentare va rugam sa
contactati:
EDUCATION - Ethnic Minority Achievement
Service (EMAS)
Floor 1 Core 5/6
Civic Offices
Guildhall Square
Portsmouth PO1 2EA
T: 023 9273 3130
E: general.emas@portsmouthcc.gov.uk
Website: http://www.emas.portsmouth.gov.uk/

Intrebari frecvente
Frequently asked questions
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De ce e bine pentru
copii sa-si pastreze
limba materna ?

Invatarea unei limbi
aditionale ajuta in procesul
de invatare in general.
Copiii pot comunica cu
membrii ambelor comunitati
si in plus este o deprindere
folositoare pentru cand vor
fi adulti.

Pentru a ne putea ajuta copiii sa
invete limba engleza mai repede
ar trebui sa vorbim limba materna
sau limba engleza acasa ?

Ar trebui sa vorbiti limba
materna acasa. Cu cat limba
materna este mai bine vorbita
si cunoscuta cu atat este mai
usor pentru copil sa invete o
alta limba.Vorbind limba
engleza acasa exista riscul de
a uita limba materna si astfel
copilul nu va avea sansa sa
invete si sa afle despre
traditiile si cultura tarii sale.
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Copilul meu are dificultati de
vorbire. Ar trebui sa vorbim numai
limba engleza acasa ca sa-l (s-o)
ajutam sa depaseasca aceste
dificultati ?

Copiii care invata in a doua limba
pot cateodata sa inceapa sa
vorbeasca mai tarziu decat alti
copii care vorbesc si invata intr-o
singura limba. Un copil cu
probleme de vorbire are nevoie sa
aiba in preajma modele de vorbire
corecte oferite in limba maternal.

Copilul meu refuza sa
vorbeasca limba noastra. Ce
ar trebui sa facem?

Continuati sa vorbiti limba
materna cu ei. Incercati sa
vizitati alte familii vorbitoare
de aceeasi limba pentru a-I
motiva si pe copil sa
comunice in limba materna.
Chiar daca copilul nu
vorbeste limba de acasa,
poate totusi sa o invete si
numai auzind-o.

Copilul meu amesteca
cele doua limbi cand
vorbeste. Acest lucru
inseamna ca este
confuz(a)?
Copilul nu este confuz.
Pur si simplu foloseste
termenii pe care i-a
invatat si ii cunoaste.

Am venit in Anglia acum 6 luni
si copilul meu inca nu
vorbeste cand este la scoala.
Ce putem face ?

Este un lucru obisnuit pentru
un copil care merge pentru
prima data la scoala aici sa
treaca printr-o ‘’perioada de
tacere’’ care poate dura cateva
luni. E nevoie de timp pana va
avea suficienta incredere in
sine ca sa foloseasca lb.
engleza. Acordati-le timp,
ajutor si fiti rabdatori.

