Thông tin dành cho phụ huynh/người giám hộ
Ngôn ngữ, văn hoá, sự thấu hiểu.
Tất cả đều bắt đầu ở trường mầm non.
Chương trình Học Ngôn ngữ Úc Sớm (ELLA)
ELLA là một sáng kiến của Chính phủ Úc.
Early Learning Languages Australia (ELLA) (www.ella.edu.au)

Khai mở thế giới thông qua ngôn ngữ.

ELLA là gì?
'Đây là một trong những trải nghiệm học tập tốt nhất trong suốt sự nghiệp dạy
học 25 năm của tôi. Tôi vô cùng phấn khởi trước sự tiến bộ nhanh chóng của học
sinh mỗi ngày và vô cùng yêu thích chương trình học tập này.'
– Một giáo viên tại trường mầm non sử dụng chương trình ELLA

ELLA là chương trình ngôn ngữ kỹ thuật số thú vị và dễ sử dụng dành cho trẻ em ở lứa
tuổi mẫu giáo. Đây là một sáng kiến của Chính phủ Úc nhằm khuyến khích nhiều học
sinh học ngôn ngữ hơn trong những năm sau này.
Sau những phản hồi vô cùng tích cực từ gia đình và giáo viên trong suốt hai năm thử
nghiệm, chương trình ELLA đã được cung cấp cho tất cả các trường mầm non vào năm
2017.
ELLA phù hợp với các khuyến nghị về thời gian học tập qua màn chiếu của Chính phủ Úc
dành cho trẻ nhỏ, tối đa là 40 phút một tuần trong nhiều buổi học nhỏ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang mạng tại đây:
National Physical Activity Recommendations for Children 0-5 years old
(http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/phd-physical-activity0-5-pdf-cnt.htm).
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ELLA hoạt động như thế nào?
ELLA giới thiệu cho trẻ em học một ngôn ngữ mới thông qua các ứng dụng máy tính
bảng tương tác đã được phát triển với sự tham vấn của các chuyên gia về ngôn ngữ,
mầm non và công nghệ. Nhóm các nhân vật được gọi là Polyglots giới thiệu cho trẻ em
các từ, câu và các bài hát bằng một ngôn ngữ khác. Các ứng dụng sử dụng phương pháp
học vui nhộn, dựa trên sở thích và hoạt động của trẻ nhỏ, ví dụ như lễ kỷ niệm, trải
nghiệm nấu ăn, hoạt động nghệ thuật, xây dựng và đóng vai.
Vào năm 2018, tiếng Hindi và tiếng Hy Lạp Hiện đại sẽ được thêm vào bảy ngôn ngữ
hiện có: tiếng Ả-rập, tiếng Trung Quốc (Quan Thoại), tiếng Pháp, tiếng Indonesia, tiếng Ý,
tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. ELLA tạo cơ hội để làm phong phú thêm kinh nghiệm
của trẻ về ngôn ngữ và văn hoá trong các ứng dụng thông qua các hoạt động khác ví dụ
như nấu ăn, câu chuyện hoặc âm nhạc, hoặc mời các thành viên gia đình và cộng đồng
chia sẻ nền văn hoá của họ tại trường mầm non.
Tất cả các ứng dụng của ELLA được kết hợp với các kết quả học tập trong Khuôn khổ Học
tập của Trẻ thơ (Early Years Learning Framework – EYLF), một thành phần chính của
Khung Chất lượng Quốc gia của Chính phủ Úc về giáo dục và chăm sóc trẻ thơ.
Về an toàn trực tuyến, các ứng dụng ELLA hoạt động trong một hệ thống khép kín trong
mỗi trường mầm non – các ứng dụng không có sẵn cho công chúng. Các ứng dụng
này không thể được sử dụng để giao tiếp với bất cứ ai ở bên ngoài trường mầm non.

Ứng dụng ELLA dành cho bạn
ELLA cũng có một Ứng dụng Gia đình mà bạn có thể tải xuống thiết bị di động hoặc
máy tính bảng miễn phí từ App Store cho thiết bị Apple và từ Google Play dành
cho Android. Hãy sử dụng ứng dụng này để thử một trong các trải nghiệm học tập
tại nhà và tìm hiểu thêm về ELLA.

Lợi ích của ELLA là gì?
'Con tôi biết đếm đến 10 bằng tiếng Indonesia và em gái của bé cũng vậy, và em gái
thậm chí còn chưa học mầm non.'
– Một gia đình tại trường mầm non sử dụng chương trình ELLA
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Sử dụng ELLA đã cho thấy nhiều lợi ích cho trẻ em.
Trẻ em sẽ mở rộng kiến thức về cách sử dụng ngôn ngữ và áp dụng những kỹ năng này
vào các bài tập đọc viết khác, ví dụ như lắng nghe âm thanh bằng từ ngữ thật kỹ. Những
kỹ năng này sẽ được sử dụng khi trẻ học đọc và viết. ELLA cũng sẽ giúp phát triển các kỹ
năng căn bản, chẳng hạn như học màu, đếm và chào hỏi.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cho trẻ em tiếp xúc với ngôn ngữ từ khi còn nhỏ tuổi sẽ
khuyến khích các em tiếp tục học ngôn ngữ trong trường trung học.
'[Con tôi] đã chú ý tới việc áp dụng các từ mới đã học tại trường khi ở nhà. Bé thậm
chí còn dạy em gái hai tuổi của mình học đếm bằng tiếng Pháp. Bé thường mô tả đồ
vật bằng tiếng Pháp.'
– Một gia đình tại trường mầm non sử dụng chương trình ELLA
Chơi với các ứng dụng ELLA giúp trẻ phát triển và sử dụng các kỹ năng nhận thức và xã
hội. Các bé sẽ chia sẻ máy tính bảng và kiến thức của mình, tương tác và giúp đỡ lẫn
nhau. Học ngôn ngữ giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và kỹ năng tư duy phản
biện. Sử dụng các ứng dụng ELLA cũng làm tăng kỹ năng kỹ thuật số của trẻ.
ELLA cũng tạo ra cơ hội để tôn vinh văn hóa và sự đa dạng, chia sẻ ngôn ngữ tại nhà và
củng cố mối liên hệ giữa gia đình và trường mầm non.

Thông tin thêm về ELLA
Hãy truy cập trang mạng ELLA tại địa chỉ www.ella.edu.au.
Hãy hỏi trường mầm non của bé xem liệu họ đã cung cấp ELLA trong chương trình dạy
học mầm non của họ hay chưa. Nếu bạn muốn giới thiệu về ứng dụng này tại trường
mầm non của bé, thì bạn có thể muốn đề cập trực tiếp về ELLA với giáo viên hoặc hiệu
trưởng trường mầm non của bạn.
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