
Sfaturi pentru părinț ii copiilor care cresc în familii multilingve 

Toate limbile sunt la fel de valoroase, deoarece în spatele acestora se află adevărate culturi. Din acest  

motiv, toate limbile trebuie respectate. 

 

Pentru învăț area cu succes a unei limbi de către copil este esenț ial    

 să aveț i o relaț ie bună cu copilul/ să manifestaț i un interes real pentru copil 

 să fiț i un bun exemplu lingv istic (să vorbiț i în limba/limbile pe care o/le stăpâniț i cel mai 

bine) 

 să vorbiț i mult (să îi oferiț i copilului numeroase ș i diferite stimulente lingvistice) 

Cel mai bine: jocuri, citit cu voce tare, povești, cântece, rime, cărț i audio, mers afară, vizitat 

alte persoane 

 să nu îl învățaț i, ci să îl repetaț i corect, ocazional 

 

Pentru învăț area altor limbi este important de știut că 

 trebuie învăț ată prima limbă cel mai bine posibil (durată circa 5 ani) 

 se pot învăț a bine mai multe limbi în paralel 

 nu există metoda perfectă 

 învăț area unei limbi suplimentare durează circa 3 ani, cu impulsuri potrivite ș i mult exerciț iu 

 nu trebuie să aveț i așteptări pentru un bilingvism sau multilingvism perfect al copilului 

dumneavoastră 

 amestecarea limbilor este normală, întocmai ca încurcături la nivel de genuri, articole ș i sintaxă  

 trebuie de asemenea învăț ată scrierea limbii, pentru aprofundarea cunoștinț elor (de ex. prin 

intermediul HSU, 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunftssprachlicher_u

nterricht/index.html) 

 canalele mass-media trebuie abordate mai degrabă în mod critic (fără TV, telefon mobil, 

calculator până la 3 ani; exemplele lingvistice vii sunt mult mai bune, jocurile audio sunt bune) 

 

Transmiteț i-i copilului dumneavoastră că germana este la fel de importantă ca limba de 

provenienț ă ș i limba vorbită în familie. 

 

Adeseori, avantajele multilingvismului sunt 

 abilităț i socio-emoț ionale ridicate (printre altele, compasiunea) 

 o mai bună capacitate de a aborda conflictele 

 capacitate de memorare mai bună 

 atenț ie îmbunătăț ită 

 învăț area mai ușoară a altor limbi 

 

„Câte limbi vorbești, 
atâț ia oameni ești.“ 

(Johann Wolfgang Goethe, poet german) 
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 experienț e culturale mai bogate 

 mai mulț i parteneri de discuț ie  

 mai multe oportunităț i profesionale 


