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Tất nhiên rồi ! 

Prindër, 
Gjuhët tuaja 
janë mundësi 

www.dulala.fr        
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7000 
GJUHË

60 % e popullsisë komuni-
kon në disa gjuhë

NË BOTË

A E DINI ?

Dygjuhësia 
Kane vetëm avantazhe, në të �itha �uhët e mundshme!

Të komunikosh me lehtësi në një botë me 
shumë kultura
Të pranosh dhe të vlerësosh gjuhët e ndryshm 
Të zhvillosh empatinë dhe të dëgjuarin e tjetrit
Të jesh krijues 
Të përshtatesh në situata të ndryshme
ATë mësosh gjuhë të ndryshme me më shume 
lehtësi

Të jesh dygjuhësh është një forcë : 

Nuk është problem !
Fëmija im rritet duke dëgjuar disa gjuhë, a 
është ky një problem ?

      Është vërtetuar se një fëmijë mund të mësojë 
lehtësisht disa gjuhë pa i ngatërruar ato.
      Dy në të njëjtën kohë, dy njëra pas tjetrës, tre 
ose më shumë… çdo gjë është e mundur !
     Duhet thjesht të lini fëmijën të zhvillojë gjuhën 
me ritmin e tij, ashtu si çdo fëmijë tjetër.

Me kusht që të gjitha gjuhët e fëmijës të 
vlerësohen në shtëpi dhe në shoqëri !

1 në 4 fëmijë
rritet duke dëgjuar disa 

gjuhë*

NË FRANCË

600 
GJUHË

      Gjuhët e prindërve janë thelbësore për fëmijët. 
Ato i bëjnë të ndihen më të sigurt dhe lejojnë trans-
metimin e historisë së familjes së tyre. 
    
      Për më tepër, është falë gjuhëve të prindërve, që 
fëmija mëson të flasë.
      Në fakt, sa më shumë gjuhë amtare  njeh dhe 
praktikon një fëmijë, aq më e lehtë do të jetë për atë 
mësimi i gjuhëve të huaja !

A është gjuha ime e nevojshme për fëmijën tim ?
Sigurisht !
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TË SHKEMBESH
Mbi gjuhën e shtëpisë dhe të strukturës

TË NDASH ME TE TJERET
Fjalë, histori, këngë në gjuhën tuaj

TË TREGOSH, TË KËNDOSH, TË LEXOSH, TË LUASH...
në gjuhën që ju zgjidhni

TË FLASËSH, TË NJOHËSH...
Njerëz të tjerë që �asin të njëjtën gjuhë me ty

NË FAMILJE NË INSTITUCIONET ARSIMORE
(çerdhe, shkolla, qëndra sociale...)
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      Më e rëndësishmja është që fëmija të ndjejë që të 
gjitha gjuhët të jenë të mirëpritura !  
      Vazhdoni t’i flisni fëmijës në gjuhën tuaj, tregoni 
interes për gjuhën ose gjuhët e shkollës dhe për 
botën e re që fëmija po zbulon !
       Kur fëmija ndihet i sigurt, mësimi i gjuhëve të 
tjera është më i lehtë për të…ai/ajo mund të bëhet 
dygjuhësh apo madje dhe shumëgjuhësh !

Po çfarë do të ndodhë në shkollë ?

CDO DITE

Mos u shqetësoni !

Avec le soutien de l’

 vë
rte

tuar !


