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Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo trên toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 27/SGDĐT-GDMNTH  ngày 05/01/2023 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường  tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số 
dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Phòng GDĐT đề nghị 
các trường Mầm non, Mẫu giáo có trẻ mầm non người dân tộc thiểu số ra lớp 
thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng mô hình môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục 
tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ 
của trẻ

Các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) xây dựng mô hình môi trường tăng 
cường tiếng Việt (TCTV) cho trẻ em dân tộc thiểu số dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ 
của trẻ trong các cơ sở GDMN theo bộ tiêu chí của Bộ GDĐT (có phụ lục kèm 
theo). Trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục TCTV cho trẻ DTTS dựa 
trên tiếng mẹ đẻ, cần chú ý:

- Phân loại các DTTS có chữ viết và các DTTS không có chữ viết để tạo 
môi trường giáo dục phù hợp với đặc thù, đồng thời xây dựng nội dung và 
phương pháp giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ của trẻ;

- Phát triển chương trình giáo dục, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà 
trường ở vùng DTTS có nét đặc thù riêng về văn hóa và ngôn ngữ với những 
hoạt động giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt, trong đó đặc biệt chú ý đến 
nội dung giáo dục phát triển năng lực ngôn ngữ cho trẻ, bao gồm phát triển các 
kỹ năng nghe, nói, làm quen với đọc, viết cho trẻ em ở tất cả các độ tuổi mầm 
non;

- Chú ý đến thời lượng tập nói tiếng Việt cân đối với thời lượng sử dụng/ 
học tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là đối với trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo mới ra lớp, khả năng 
giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế. Tận dụng vốn tiếng mẹ đẻ của trẻ để học tiếng 
Việt thuận lợi và hiệu quả hơn thông qua việc tạo cơ hội giao tiếp cho trẻ mọi lúc 
mọi nơi dựa trên nền tiếng mẹ đẻ của trẻ.

- Tạo dựng môi trường giáo dục TCTV dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ. Với 
những nơi DTTS có chữ viết, môi trường giáo dục trong trường, nhóm/lớp được 
sử dụng bằng lời nói và chữ viết trên nền tiếng mẹ đẻ của trẻ và tiếng Việt. Với 
những nơi DTTS không có chữ viết, môi trường giáo dục trong trường, nhóm/lớp 
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được sử dụng bằng lời nói trên tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt;
- Khai thác tối đa nguồn tài liệu văn hóa địa phương bằng tiếng mẹ của trẻ 

như: Sử dụng các đồ dùng, nguyên vật liệu địa phương để trẻ có thể sử dụng 
tiếng mẹ đẻ và kết hợp học tiếng Việt; Khai thác tối đa các tranh ảnh, câu 
chuyện, bài hát, thơ ca, hát ru… bằng tiếng dân tộc của trẻ để học tiếng Việt và 
phát triển thành nguồn học liệu học bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt (phát triển 
sách tranh truyện, bài văn vần, bài hát, tranh ảnh với các tiêu đề chữ viết… từ 
văn hóa dân tộc); Khai thác và sử dụng các trò chơi dân gian đặc thù của địa 
phương lễ hội, đặc biệt chú ý đến ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và kết hợp với tiếng 
Việt;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động chơi, hoạt động ngoại khóa, trải 
nghiệm của trẻ có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ để trao đổi, giao tiếp, khuyến khích 
trẻ sử dụng bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt.

- Các hệ thống bản tin, truyền thông, bảng biểu… ở khu vực chung nên 
được viết bằng tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của trẻ (nếu ngôn ngữ DTTS có chữ 
viết). Khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông, nghe nhìn sử dụng 
tiếng mẹ đẻ của trẻ và tiếng Việt.

- Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học tối thiểu 
theo quy định của Bộ GDĐT và bổ sung các đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm phù 
hợp với văn hóa và điều kiện của địa phương.

2. Bồi dưỡng nội dung, phương pháp tăng cường tiếng Việt trên cơ sở 
tiếng mẹ đẻ của trẻ

Các trường Mầm non, Mẫu giáo có trẻ em người DTTS cử đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo viên mầm non cốt cán tham gia tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT 
tổ chức (khi được triệu tập), đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện: cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, tài liệu để tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên 
dạy trẻ DTTS, đặc biệt chú ý hỗ trợ đối với những giáo viên dạy lớp ghép nhiều 
dân tộc và nhiều độ tuổi, giáo viên dạy trẻ vùng có 100% đồng bào DTTS sống 
biệt lập.

Để tạo thuận lợi trong định hướng quản lý chỉ đạo việc TCTV cho trẻ 
DTTS dựa trên tiếng mẹ đẻ, các trường Mầm non, Mẫu giáo có trẻ DTTS ra lớp 
nghiên cứu, triển khai:

- Đưa ra định hướng phát triển mô hình TCTV cho trẻ em người DTTS 
dựa trên tiếng mẹ đẻ; nghiên cứu cách thức tổ chức các loại hình lớp đơn, lớp 
ghép đa độ tuổi, đa dân tộc thiểu số trong một lớp học, một điểm trường, quan 
tâm đến đối tượng trẻ nhà trẻ, mẫu giáo bé mới ra lớp;

- Phát triển các loại hình học liệu bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt để trẻ em 
người DTTS có nguồn tiếp cận học liệu phù hợp, tạo cơ hội bình đẳng trong học 
tập cho mọi trẻ em người DTTS. Đồng thời, tăng cường phát triển học liệu trên 
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nền tảng công nghệ đối với những nơi có điều kiện như các phần mềm học tiếng 
Việt dựa trên tiếng mẹ đẻ; các trò chơi ngôn ngữ trên nền tảng công nghệ, kĩ 
thuật số;

- Giáo viên tăng cường hỗ trợ trẻ em trong lớp của mình tạo ra các nguồn 
học liệu bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt thông qua các hoạt động làm sách tranh/ 
truyện, làm cuốn sưu tập, làm đồ chơi;

- Ưu tiên bố trí giáo viên là người DTTS, người địa phương có khả năng 
sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ để chăm sóc giáo dục trẻ. Khuyến khích cán bộ quản 
lý, giáo viên mầm non công tác tại địa bàn vùng DTTS học tiếng dân tộc của trẻ, 
đáp ứng chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tăng 
cường triển khai các lớp học tiếng dân tộc của trẻ dành cho giáo viên và cán bộ 
quản lý giáo dục mầm non.

3. Công tác xã hội hóa
Tăng cường huy động các nguồn lực; phối hợp với các tổ chức chính trị, 

xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, trưởng thôn… để 
cùng chung tay chăm sóc, giáo dục, TCTV dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em 
người DTTS.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa GDMN ở vùng DTTS với các nội dung cụ 
thể:

- Đẩy mạnh môi trường giao tiếp với trẻ ở tại gia đình bằng tiếng mẹ đẻ và 
tiếng Việt. Đồng thời có các chuyên đề “Truyền thông cho cha mẹ về phương 
pháp tăng cường tiếng Việt dựa trên tiếng mẹ đẻ”, “phương pháp giao tiếp với trẻ 
bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt ở tại gia đình”…;

- Tổ chức xây dựng thư viện tại địa phương, các câu lạc bộ đọc sách tại 
thôn/bản, sân chơi cho trẻ em… bằng ý thức, nhận thức và công sức của người 
dân địa phương thông qua việc người dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc phát triển tiếng mẹ đẻ và TCTV dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ, để từ 
đó người dân tự nguyện xây dựng những khu vực vui chơi, môi trường giao tiếp 
tại cộng đồng bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt;

- Khuyến khích các tổ chức xã hội (Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 
thanh niên, già làng trưởng bản, cán bộ văn hóa xã/ huyện …) tham gia phát triển 
văn hóa dân tộc địa phương (sưu tầm các câu chuyện, truyện thơ, sử thi, câu đố, 
các bài hát ru, trò chơi dân gian…) bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt để sử dụng 
trong nhà trường, thư viện, nhà văn hóa thôn bản, sân chơi cho trẻ em. Đồng thời 
có thể phát triển thành các ấn phẩm bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt.

- Khuyến khích chính quyền địa phương phối hợp với các trường tổ chức 
sân chơi lành mạnh trong những ngày lễ hội như: các buổi giao lưu giữa học sinh 
tiểu học với trẻ em mầm non, các tiết mục văn nghệ bằng các thứ tiếng của địa 
phương, các trò chơi hoặc các trò thi đấu… mà ở đó sử dụng ngôn ngữ bằng các 
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thứ tiếng có ở địa phương và tiếng Việt;
- Khuyến khích sự tham gia của cha mẹ trẻ, các tổ chức xã hội cùng tham 

gia vào hoạt động lao động công ích như: xây dựng môi trường lớp học, đóng 
góp đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu địa phương, trồng cây và làm sạch sân 
trường…;

- Ở những khu vực cộng đồng/công cộng có các bảng tên, bảng thông báo 
nên sử dụng các thứ tiếng dân tộc ở địa phương và tiếng Việt (nếu tiếng nói của 
địa phương có chữ viết).

Phòng GDĐT đề nghị các trường Mầm non, Mẫu giáo có trẻ DTTTS ra 
lớp trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề tăng 
cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo 
về Phòng GDĐT để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   #ChuKyLanhDao
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