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Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ hai
Trẻ có thể học giỏi cùng một lúc hai ngôn ngữ hay nhiều ngôn ngữ khác nhau không?
Trẻ có thể xử dụng hai hay nhiều ngôn ngữ cùng một lúc nếu chúng ta tạo cho con em những điều
kiện tốt.
Phụ huynh nên xử dụng ngôn ngữ nào khi nói chuyện với con em mình?
Phụ huynh nên và luôn luôn nói chuyện với con em mình bằng tiếng mẹ đẻ. Nếu cha và mẹ không
có cùng một ngôn ngữ thì mỗi người sẽ nói chuyện với con em bằng ngôn ngữ riêng của mình.
Trẻ có học được tiếng Phần Lan không, nếu cha mẹ nói tiếng mẹ đẻ với con em?
Hàng ngày các em học tiếng Phần Lan ở nhà trẻ, ở trường học kể cả bạn bè chung quanh. Việc học
ngôn ngữ Phần Lan sẽ dễ dàng hơn nếu trẻ đã có trình độ cơ bản về tiếng mẹ đẻ.
Phụ huynh sẽ hổ trợ như thế nào trong việc nâng cao trình độ tiếng mẹ đẻ?
Không có cách nào hơn là nói tiếng mẹ đẻ với con em mình cũng như khuyến khích, ủng hộ trẻ
trong việc tham gia học tiếng mẹ đẻ.
Phụ huynh sẽ làm gì để giúp trẻ học giỏi tiếng Phần Lan?
Càng giỏi tiếng mẹ đẻ bao nhiêu thì sẽ giỏi ngoại ngữ bấy nhiêu.
Giúp trẻ xử dụng tiếng mẹ đẻ xuất sắc ở mọi lãnh vực là giúp cho trẻ học giỏi tiếng Phần Lan. Đối
với ngôn ngữ bản xứ các em có nhiều cơ hội học hỏi như ở trường học, ở các hội đoàn, ở câu lạc
bộ kể cả với bạn bè chung quanh. Nhà trường sẽ dạy và giúp trẻ học tiếng Phần Lan (ngôn ngữ thứ
hai) cho đến lúc khả năng nói tiếng Phần Lan của trẻ gần bằng như học sinh bản xứ. Tuy nhiên nhà
trường cũng cần sự đồng lòng, sự khuyến khích của gia đình đối với việc học ngôn ngữ thứ hai này.
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