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Tiếp thu ngôn ngữ và sự phát triển tâm hồn của học
sinh CLD
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng

Môi trường sống,
Môi trường
gia đình

Mục đích của Giáo dục trẻ em CLD
 Giúp học sinh phát triển 「Ngôn ngữ」 và 「Tâm hồn」 lành mạnh
 Hỗ trợ học sinh sử dụng ngôn ngữ để tư duy, chia sẻ với người
khác, để tư duy sâu hơn, tự tin vào bản thân

Năng lực,
tính cách,…

Đặc điểm văn hóa, xã hội
của nơi sinh sống
(quốc gia, cộng đồng,...)

Môi trường
trường học, giáo
viên, bạn học

 Không phải là Dạy ngôn ngữ mà học sinh chưa đạt 「trình độ」
 Giúp 「ngôn ngữ đã đồng hành」 vẫn luôn là tài sản của học sinh
Trong quá trình phát triển thì sử dụng ngôn ngữ nào cũng
được => sử dụng ngôn ngữ mà có thể giúp bộ não của trẻ
vận hành => Cơ sở cho sự tiếp thu ngôn ngữ mới.
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Áp lực từ chương trình giáo dục của học sinh đơn ngữ
Chương trình giáo dục ở trường học là chương trình đã được biên soạn kỹ
lưỡng dành riêng cho những học sinh đã biết và hiểu tiếng Nhật
…Tuy nhiên, đối với học sinh CLD thì…
• Đó 「không là thứ tiếng」 đã và đang sử dụng ở nhà (tiếng
mẹ đẻ mà bản thân đã có thể diễn đạt, tiếng kế thừa để kết
nối với gia đình)

Vì sao cần tiếp cận từ nhiều ngôn ngữ?
 Tạo môi trường giúp hs CLD thể hiện toàn bộ vốn ngôn ngữ
＝ khơi dậy tất cả nguồn vốn ngôn ngữ

Trong tương lai, giúp học sinh
phát huy tối đa năng lực

• Trong thời gian đó sẽ thật sự đánh mất tiếng mẹ đẻ/ kế thừa
• Không hiểu bài học trên lớp dẫn đến tiếng Nhật cũng không phát triển
“Khoảng trống ngôn ngữ” trong thời gian dài làm hạn chế sự lĩnh hội
ngôn ngữ phục vụ cho tư duy của học sinh (cả tiếng Nhật lẫn tiếng sử
dụng trong gia đình)

DLA（Dialogic Language Assessment）Monkasho（2014）

Nuôi dưỡng năng lực đó

Cơ sở lý luận của DLA（１）
 Thuyết tương thuộc ngôn ngữ (Linguistic Interdependence Principle, Cummins,1984)

 3 tiêu chí của khả năng ngôn ngữ của hs CLD (Cummins, 2001）
• Mức độ lưu loát khi hội thoại (Conversational Fluency)

Các ngôn ngữ
của hs CLD ảnh
hưởng lẫn nhau

• Kỹ năng ngôn ngữ 個別的言語能力 (Discrete Language Skills )
• Năng lực ngôn ngữ học tập (Academic Language Proficiency）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

Trẻ em phát triển ngôn ngữ theo trình tự nghe→nói→đọc→viết
Thông qua đối thoại có thể đánh giá đến cả giai đoạn đọc viết

mất 1~2 năm để có thể giao tiếp hằng
ngày, còn để đủ khả năng học tập ở
trường thì mất 5~7 năm

DLA là phương pháp sử dụng nhiều ngôn ngữ để đo đạc, đánh giá khả năng
ngôn ngữ của hs từ ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày cho đến ngôn ngữ học tập
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Cơ sở lý luận của DLA （２）
Dynamic Assessment
Vùng phát triển gần/tiềm năng (Zone of proximal development)
（Vygotsky,1934）
có thể tự thực hiện
thông qua đối
có thể thực hiện khi
thoại, cho hs sự
có sự hỗ trợ
hỗ trợ để đo ZPD
= tối đa năng lực
「có thể thực hiện
chưa thể thực
khi có sự hỗ trợ」
hiện ngay cả khi
của hs
có sự hỗ trợ

Cơ sở hình thành của DLA
・Hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật tại Canada (2000), Kiểm tra khả năng hội thoại
của trẻ em song ngữ （Oral Proficiency Assessment for Bilingual Children, 1980~）

Cơ sở của DLA＜Kỹ năng nói＞

Mục đích của DLA: Đánh giá và Học tập
Thông qua đối thoại:
「dẫn xuất」tối đa khả năng của học sinh CLD＋「đánh giá」
⇨ thấy được quá trình đặt vấn đề và quá trình sử dụng ngôn ngữ！
「Công nhận」＋「Nuôi dưỡng」năng lực của học sinh CLD
⇨ Thúc đẩy tinh thần học tập

Cấu trúc của DLA
Khung tham chiếu JSL＜Tổng thể＞và＜Theo kỹ năng＞
Từ khối lớp của học sinh và mức độ cần hỗ trợ tiếng Nhật, khả
năng tiếng Nhật của học sinh được biểu thị bằng「6 cấp độ」

・ TOAM（Test of Acquisition and Maintenance）（Okazaki, 2002） Kiểm tra từ
vựng bằng miệng

Cơ sở của mục kiểm tra từ vựng ＜Bước ban đầu＞
・「Đánh giá khả năng đọc hiểu bằng đối thoại」（Dialogic Reading Assessment,
Nakajima・Sakurai 2012）

Cơ sở của DLA ＜Kỹ năng đọc＞
Dựa trên format này, soạn thảo thêm ＜Kỹ năng viết＞＜Kỹ năng nghe＞

〈Đọc〉
Dự đoán
cấp độ từ
quan sát
hằng
ngày

〈Bước
ban
đầu〉

〈Nói〉

〈Viết〉
〈Nghe〉

Công cụ đánh giá

Xác định
cấp độ dựa
vào kết
quả sau
đánh giá

Đây là khung
tham chiếu đánh
giá khả năng
tiếng Nhật.
Khung tham
chiếu đánh giá
đa ngôn ngữ
đang soạn thảo

Không cần thiết
thực hiện toàn
bộ. Thực hiện
dựa trên điều
kiện của hs.
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VD1: tiếng Nhật của HS CLS Trung Quốc, sang Nhật được 6 tháng

Cách thực hiện DLA

Mô tả về Ô nhiễm môi trường bằng tiếng Nhật

 Giao tiếp nhịp nhàng, tạo không khí vui vẻ
 Không chấm điểm trong lúc đối thoại (không tạo cho học sinh
cảm giác đang kiểm tra hay thi cử)
 Kết thúc bằng lời khen (Không phủ định, không sửa sai, không
đưa câu trả lời ）
 Không thực hiện trong thời gian
quá dài

VD1: tiếng Trung của HS CLS Trung Quốc, sang Nhật được 5 tháng
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(Dữ liệu từ dự án JSPS（C）17K02875)

这 为
囱

么
说
严

T. Việt: À, thì là, trái đất đang bị ô nhiễm. Cho nên, cho nên…ở đây biết được
là ở đây có khói màu đen bay ra. Còn đây vì là buổi tối. Thì là, trong buổi sáng,
từ ống khói lớn của Trung Quốc có khói màu trắng, khói đã được làm sạch bay
ra. Buổi tối, mọi người đều đã ngủ, vì thế những người này đã làm việc xấu, vì
thế mà khói đen, khói bẩn bay ra. Tiếp theo, cái này thì, là khói thải từ xe ô tô.
Trái Đất đang bị phá hoại nhiều. Và, cây thì bị cắt. Nếu có lốc xoáy thì con
người không thể chống lại được.

これにー。んー、朝のは、白いの、ゲンカがあるしー。
で、夜にー、誰でもいないから、黒いの、あるしー。ゲ
ンカがないから、落ちてる….で、こ、こっちも。で、ま
だこのー、このー、やつに、こうするから、いっぱいに
なったから、木が全部なくなっちゃってるから、りきゅ
うが、（笑）。風邪になる。
T. Việt： Cái này…à…ừm…..buổi sáng thì, có khói màu
trắng….rồi buổi tối thì….không có ai cả……có màu
đen….không có khói cho nên…..ngã đỗ….rồi, đây, ở đây
cũng. Rồi, ở đây nữa, đây, cái này, làm thế này, cho nên thành
rất nhiều,….toàn bộ cây cối mất hết,…Chái Đất (cười) bị cảm.

Mời xem
video ví dụ!

Mô tả về Ô nhiễm môi trường bằng tiếng Trung

(Dữ liệu từ dự án JSPS（C）17K02875)

净
伤

VD2: tiếng Nhật của HS CLS Nhật – Anh, lớp 2, sinh tại Nhật
Kể chuyện bằng tiếng Nhật

(Dữ liệu từ dự án JSPS（C）20K00731)

ブタが自分の家作ってー、弱い家とちょっとだけかたい家とー、めっちゃくちゃかたい
家が作ってー、で、オオカミ来てー、でなー、ブタの家が壊してー、でなー、ブタがな、
なー、ちょっとだけかたい家、行ってー、オオカミをふーってやってなー、弱かってー、
でもなー、でも、でなー、ぶたがなー、めっちゃくちゃかたい家行ってー、で、オオカミ、
疲れてー、でなー、考えて、家行ってー、下おちてー、でなー、ブタが、下のやつを火に、
熱いスープに、オオカミのしっぽに熱くやって、オオカミもっと飛んだ。
T. Việt: Các chú heo làm nhà của mình, ngôi nhà yếu và ngôi nhà hơi cứng, và ngôi
nhà rất cứng, rồi, chó sói đến, rồi thì, phá ngôi nhà của chú heo, rồi thì, chú heo, thì,
đi đến ngôi nhà hơi cứng, chó sói thổi, rồi, vì là yếu, nhưng mà, nhưng, rồi thì, chú
heo thì, đi đến ngôi nhà rất cứng, rồi, chó sói, mệt, rồi thì, suy nghĩ, đi đến ngồi nhà,
té xuống, thì, chú heo, đốt lửa bên dưới, vào canh nóng, làm nóng cái đuôi chó sói,
chó sói bỏ chạy.
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VD2: tiếng Anh của HS CLS Nhật – Anh, lớp 2, sinh tại Nhật
Kể chuyện bằng tiếng Anh

(Dữ liệu từ dự án JSPS（C）

….XXX dog up here. And dad says don't come here. Stay 20K00731)
here…..Floppy is very dirty?...Hee need to take your bath!...Floppy is
doing mess. Floppy eats Papa‘s clothes….Brother, Okay but XXX
brother Floppy come his father home….Floppy eats XXXX and dad is
angry….And dad is very angry, dog is noisy, and he can't sleep.
T. Việt: Có chú chó XXX (đi lên cầu thang) ở đây…Rồi bố nói là đến đây đi…ở
yên đây nhé (tầng dưới) Floppy có bẩn không?...Tắm cho nó đi!... Floppy phá
phách. Floppy gặm quần áo của bố… Anh ơi, ok nhưng, anh XXX, Floppy, bố
về…Floppy ăn XXXX và bố tức giận…Và bố rất tức giận, chú chó thì ồn ào,
bố không ngủ được.

Lời kết

Anh chị đang nhìn một học sinh nào đó với
ý nghĩ em này không biết tiếng Nhật ？
Hay là
đang nhìn nhận với ý nghĩ đó có thể là học
sinh có nhiều ngôn ngữ nhiều văn hóa？

Lời kết
 Nếu chỉ nhìn học sinh CLD bằng 1 loại ngôn ngữ thì sẽ
chỉ có thể nhìn được 1 phần khả năng của hs.
 Để hiểu được trong tâm trí của học sinh CLD đang suy
nghĩ gì, đang cảm nhận như thế nào, cần tận dụng toàn
bộ ngôn ngữ để xem học sinh làm được những gì
 Cần khơi dậy tiềm năng mà ngay từ đầu có khả năng bị
xem như là không có để nuôi dưỡng và phát huy tiềm
năng đó của học sinh.

Lời kết

Trách nhiệm tạo ra xã hội
không tước đoạt tiềm năng của trẻ em
Buổi hội thảo hôm nay
chính là bước đầu tiên
của hành trình đó.
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