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Expert în educație: “Bebelușii au capacitatea de
a învăța, în același timp, două limbi”
Specialiștii în educația copilului sunt de părere că învățarea unei limbi străine poate
începe concomitent cu învățarea limbii materne, deoarece creierul bebelușului are
capacitatea de a asimila mai multe limbi în același timp, fără a le amesteca.
În opinia expertului în educație Ștefania Filip, unul dintre specialiștii care au introdus, în
România, revoluționara metodă de învățare a limbii engleze de către bebeluși, asimilarea
lingvistică timpurie modelează și alte forme de dezvoltare cognitivă la copii. “După şapte ani în
care am observat foarte atent procesul de învățare, prin metoda didactică a profesorului britanic
Helen Doron, am ajuns la o concluzie remarcabilă: bebelușii au o capacitate extraordinară de a
învața, în același timp, mai multe limbi, fără a exista riscul ca aceștia să le confunde. Din studii
empirice, am constatat că micuții pot vorbi limba engleză, atunci când li se cere la cursuri și pot
conversa liber cu alți copii în această limbă, însă atunci când vin părinții să-i ia acasă, își
“comută” creierul înapoi pe limba română și nu fac confuzii între cele două sisteme lingvistice”,
afirmă Ștefania Filip, coordonatorul Centrului Internațional Helen Doron English, în România.
Totodată, expertul crede că, spre deosebire de adulți, instinctul de asimilare a unei limbi
este mult mai accentuat la bebeluși, iar acest lucru denotă că o limbă străină trebuie învățată de
mic, atunci când nu s-a sedimentat încă o matrice de gândire. “La adulți s-a format deja un tipar
de gândire, iar metodele clasice de învățare intră în conflict cu matricea lor deja asimilată. Unui
adult îi va fi mult mai greu să înțeleagă, spre exemplu, motivele pentru care, în limba engleză,
articolul hotărât se pune în față substantivului și este un cuvânt de sine stătător, iar în limba
română articolul hotărât se pune la sfârșitul cuvântului și face parte din cuvânt. În mintea lui
există deja sedimentat o matrice de înțelegere a limbii române și este mult mai greu să mai
construiești o altă matrice destul de diferită. La bebeluși e mult mai simplu procesul de asimilare.
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Bebelușul nu te va întreba niciodată de ce există reguli diferite între cele două limbi, ci își va
construi natural două sisteme de înțelegere și nu le va confunda. Pe măsură ce un bebeluș
învață cuvinte, el învață, în fapt, concepte și modul în care acestea există în lumea din jurul
nostru. Spre exemplu, atunci când copilul va începe să folosească pentru prima dată cuvântul
“câine”, el nu învăță doar cuvinte pentru vocabularul său, așa cum se întâmplă la un adult, ci și
ceea ce înseamnă conceptul de “câine”. Astfel, copilul va atribui acelui concept câte un nume: în
limba maternă și în cea străină sau cea asimilată”, declară Ștefania Filip.
Metoda de învățare a limbii engleze pentru bebeluși (Helen Doron Early English) a fost
implementată, cu succes, acum 30 de ani de către renumitul profesor britanic Helen Doron, în
rândul a peste 2 milioane de copii din întreaga lume, iar în România există 24 de centre
internaționale în localitățile: Bucureşti, Constanţa, Brăila, Galaţi, Bacău, Focşani, Timişoara,
Arad, Sibiu, Braşov, Târgu Mureş, Oradea, Zalău, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Deva şi
Făgăraş.
Helen Doron English este o instituție internațională cu un succes de 30 de ani în predarea
limbii engleze pentru copii de la 0 la 18 ani. Peste 2 milioane de copii din intreaga lume vorbesc
astăzi engleza datorită Helen Doron English. Centrul Internațional Helen Doron English din
Constanța a fost nominalizat la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanța”, pentru
prestigioasa activitate din domeniul educației copilului.
Persoană de contact

Transmite,

Ștefania Filip

Dr. Tănase Tasenţe

Coordonator Helen Doron English

Director General

Telefon: 0722.204.395

Plus Communication

E-mail: se_romania@helendoron.com

0725.465.508

Helen Doron English Romania Sud Est
se_romania@helendoron.com
www.helendoron.ro
© Drepturile de autor pentru conţinutul acestui document aparţin
agenţiei de relaţii publice PLUS COMMUNICATION. www.pluscommunication.eu

