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Khái quát về GDSN

Ngày 15/ 8/ 2007, Bộ GD&ĐT và UNICEF kí Biên bản

ghi nhớ, hai bên thống nhất thực hiện Nghiên cứu Thực hành

Giáo dục Song ngữ trên cơ sở Tiếng mẹ đẻ.

Nghiên cứu được triển khai trên hai lứa học sinh thuộc 3

nhóm dân tộc Mông (Lào Cai), Jrai (Gia Lai) và Khmer (Trà

Vinh), bắt đầu từ 2008-2009, hoàn thành 2014-2015. Lứa thứ

nhất 248 HS, lứa thứ 239 HS; 14 lớp/ 8 trường TH/ 7 huyện.

Đặc điểm cơ bản của Nghiên cứu là:

• Được thực hiện liên cấp từ mẫu giáo 5 tuổi (cấp học mầm 

non) đến hết cấp tiểu học;

• Dân tộc được chọn tham gia Nghiên cứu là dân tộc có chữ 

viết;



Khái quát …

• Học sinh trong các lớp của Nghiên cứu cùng một dân

tộc; giáo viên dạy có cùng dân tộc với học sinh hoặc sử

dụng được (nói và viết) ngôn ngữ của học sinh;

• Nội dung, chương trình Nghiên cứu được dựa trên cơ

sở nội dung, chương trình quốc gia, có bổ sung thêm

các yếu tố đặc thù về văn hóa dân tộc và vùng miền;

• Ngôn ngữ sử dụng trong giáo dục là tiếng Mẹ đẻ và

tiếng Việt (xem mô hình).



Khái quát …
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Khái quát …



Khái quát …



Vị trí, vai trò của giáo viên 

người dân tộc trong GDSN

• GV có thể nói và viết ngôn ngữ của học sinh, nên không

còn “rào cản ngôn ngữ” trong giao tiếp và dạy - học.

• GV hiểu được tâm, sinh lí học sinh dân tộc. Hiểu biết đối

tượng dạy học giúp GV lựa chọn được những phương

pháp, hình thức dạy học đặc thù phù hợp.

• GV trở thành nhân tố quan trọng trong xây dựng môi trường

giáo dục hòa nhập, thân thiện, vì họ hiểu rõ văn hóa, phong

tục tập quán dân tộc.

• GV tham gia tích cực, hiệu quả trong vận động cộng đồng

tham gia GDSN.



Yêu cầu đối với giáo viên 

dạy chương trình GDSN 

• Đạt chuẩn đào tạo theo qui định của Bộ GD&ĐT

đối với cấp học;

• Có kiến thức và năng lực sư phạm đảm bảo

thực hiện được chương trình giáo dục song

ngữ;

• Có kiến thức và năng lực về tiếng mẹ đẻ (nghe,

nói, đọc, viết) và hiểu biết bản sắc văn hóa,

phong tục tập quán dân tộc.



Những bất cập của GV người dân tộc trước 

yêu cầu của GDSN

• Năng lực tiếng mẹ đẻ của giáo viên mới ở mức độ nghe nói

trong giao tiếp, trong khi yêu cầu giáo viên phải nghe, nói,

đọc viết thành thạo tiếng mẹ đẻ và sử dụng tiếng mẹ đẻ

trong dạy học.

• Hạn chế khả năng tiếng Việt như: phát âm chưa chuẩn;

diễn đạt hạn chế, lúng túng, sai ngữ pháp.

• Kiến thức và năng lực sư phạm còn nhiều bất cập, nên việc

thay đổi phương pháp, hình thức trong dạy học theo yêu

cầu của chương trình rất khó khăn.



Biện pháp nâng cao năng lực 

của giáo viên GDSN

• Xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên:
- Truyền thông về Giáo dục Song ngữ trên cơ sở 

tiếng Mẹ đẻ;

- Phương pháp học tiếng mẹ đẻ (tiếng dân tộc);

- Phương pháp dạy Song ngữ;

- Hướng dẫn Thực hiện Nghiên cứu Thực hành;

- Chương trình Giáo dục Song ngữ (Mầm non và 

Tiểu học)

- Sách giáo khoa, sách giáo viên và tài liệu tham 

khảo…



Biện pháp …

• Đào tạo, bồi dưỡng tập trung: 
Hình thức tập trung được thực hiện theo yêu cầu

của nội dung ví dụ học tiếng dân tộc; bồi dưỡng phương

pháp dạy song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ và phương

pháp nghiên cứu thực hành; về sử dụng Chương trình và

tài liệu giáo dục song ngữ.

• Bồi dưỡng tại chỗ: 
Thực hiện tại trường, thông qua sinh hoạt chuyên

môn định kỳ theo khối, lớp dưới sự quản lí tổ chức của

Ban Giám hiệu và Khối trưởng.



Biện pháp …

• Hỗ trợ kĩ thuật định kì: 
Mỗi học kì một lần, các chuyên gia trung ương đến

các trường thực hiện giáo dục song ngữ dự giờ và quan sát

các hoạt động dạy-học. Các phát hiện về ưu điểm, những tồn

tại và thách thức trong thực hiện nội dung chương trình, sử

dụng tài liệu được trao đổi và thảo luận ngay tại trường cuối

đợt hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp giáo viên và nhà trường phát

huy ưu điểm, khắc phục tồn tại theo phương châm “cầm tay

chỉ việc”.

* Hỗ trợ từ xa:
Sự hỗ trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

đối với giáo viên tham gia NCTH GDSN TMĐ thông qua

mạng Internet, điện thoại...



Bài học kinh nghiệm

GV là yếu tố quyết định chất lượng GDSN, Từ thực tiễn

thực hiện 5 năm qua, để có GV có đủ năng lực thực hiện

GDSN, hiện tại và tường lai, cần:

• Bộ Giáo dục & Đào tạo cần có chính sách đối với giáo viên

dạy chương trình giáo dục song ngữ;

• Các địa phương nên đưa chương trình đào tạo giáo viên

GDSN vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm của địa

phương để tạo nguồn giáo viên cho tương lai.

• Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiên cứu, xây

dựng chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

dạy song ngữ đối với cả dân tộc có chữ viết và dân tộc chưa

có chữ viết.



Phát triển giáo dục ở vùng dân tộc và miền núi là sự

nghiệp lâu dài cần có sự tham gia tích cực của đội ngũ giáo

viên người dân tộc thiểu số.

Thông qua GDSN mà giáo viên người dân tộc bộc lộ

những bất cập của mình. Những giải pháp nâng cao chất

lượng giáo viên người dân tộc đáp ứng được yêu cầu của

GDSN cũng chính là những giải pháp nâng cao năng lực cho

giáo viên người dân tộc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát

triển giáo dục ở vùng dân tộc và miền núi, góp phần cải thiện

bình đẳng và nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc,

phát triển nguồn nhân lực có chất lượng ở vùng dân tộc.



Cám ơn quí vị!


