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Móðurmál
Hội Song Ngữ
•Công tác tình nguyện của các phụ huynh
•Mục tiêu từ ban đầu là để duy trì và phát triển trẻ em sử dụng đa ngôn ngữ
•Hội bắt đầu vào năm 1991
•Có những lớp dạy dành cho khoảng 25 ngôn ngữ
•Lớp dạy tiếng mẹ đẻ thông thường được dạy vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại các
trường như tiểu học, mẫu giáo, trung tâm văn hóa, nhà thờ, các tổ chức từ thiện và vân
vân.
•Hợp đồng tương tác với văn phòng giáo dục và ngoại khóa của thành phố - để được sử
dụng lớp học tại Fellaskóla và Hólabrekkuskóla.

www.modurmal.com

Mục đích
• Dạy con em tiếng mẹ đẻ
• Ủng hộ/hỗ trợ các nhóm tiếng mẹ đẻ và giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ
• Khuyến khích các bậc phụ huynh có con em song ngữ để tạo điều kiện/cơ hội cho
các bé học tiếng mẹ đẻ và tìm hiểu văn hóa của mình
• Cung cấp thông tin cho phụ huynh, các cơ sở, và tất cả mọi người
• Lớp bổ túc cho giáo viến dạy tiếng mẹ đẻ
• Hợp tác
• Ấn phẩm xuất bản

Nhóm tiếng mẹ đẻ 2017/18
khoảng 1000 học sinh đang theo học tiếng mẹ đẻ (Reykjavík,
Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Vogar)
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Albanska
Arabíska
Enska
Filippseyska
Franska
Japanska
Kínverska
Kóreanska
Lettneska
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•

Litháíska
Pólska
Portúgalska
Rússneska
Serbneska
Slóvakíska
Spænska
Sænska
Tékkneska

• Taílenska
• Úkraínska
• Þýska
• Höfuðborgarsvæði
• Reykjanesbær
• Fjarkennsla

Dự án trong năm 2017/18
• Allir með – tölum saman um skólamenningu á Íslandi (samstarf við SAMFOK)
• Þróun samstarfs við IHLA (the International and Heritage Languages Associaion
in Edmonton)
• Bókakostur Móðurmáls í Gegni (stuðningur S.F.S. Reykjavíkurborgar)
• Tvítyngd móðurmálsbók (Þema „saga“)
• Kórar og kóramót
• Teiknisamkeppni barna (vetrarþema)
• Fréttabréf (1. útgáfa)

Đối tác của Móðurmál
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Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar
SAMFOK, samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík
International and Heritage Language Association, Edmonton, Kanada
Menningarmiðstöð Gerðuberg og Borgarbókasafn Reykjavíkurborgar
Veröld, húsið Vigdísar
Karaconnect
Almannaheill
Modersmalcenter í Lundi, Svíþjóð

Song ngữ là gì?

Làm cách nào để giúp con em chúng ta?

Móðurmál

Ngôn ngữ được sử dụng tại Băng Đảo

• Khoảng 90-100 ngôn ngữ
• Có khoảng 10% học sinh bậc mẫu giáo và
tiểu học có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng băng đảo
• Khuyến khích song ngữ cũng năm trong mục tiêu của việc định hướng đa văn hóa của thành
phố Reykjavík có tên gọi là “Thế giới là đây”
• Trong chương trình giảng dạy của các trường tiểu học cũng được đề câp đến sự quan trọng
của việc duy trì tiếng mẹ để, song song với việc học tốt tiếng bang đảo.
• Ngoài ra chương trình giảng dạy của các trường tiểu học cũng tạo điều kiện cho các học sinh
có cơ hội để chọn học môn tiếng mẹ đẻ của mình và hợp tác với các chuyên gia.

“Thế giới là đây ”
Chính sách đa văn hóa
của thành phố Reykjavík 2014.

• Nền tảng tiếng mẹ đẻ tốt trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng đạt được
hiệu quả trong việc học tiếng băng đảo là ngôn ngữ thứ hai
• Sự phát triển ngôn ngữ và việc nhận thức đi đôi với nhau. Sự hiểu
biết của tiếng mẹ đẻ sẽ là nền tảng trong việc học ngôn ngữ thứ hai,
• Viêc hỗ trợ dùng nhiều ngôn ngữ trong trường học và khi hoạt động
ngoại khoa sẽ tạo nên cái nhìn tích cực và sự tôn trọng cho các ngôn
ngữ trong xã hội

Chơi mà đọc.

Chính sách dạy học cho mẫu giáo 2013.

• Khi nhân viên của trường mẫu giáo có cái nhìn tích cực về ngôn ngữ mẹ đẻ
của đứa trẻ thì sẽ dễ dàng hơn cho các em học tiếng băng đảo.
• Nên ủng hộ các phụ huynh duy trì tiếng me đẻ cho các con em, trong khi
các trường mẫu giáo làm việc tích cực để dạy con em chúng ta tiếng băng
đảo.
• Khi đứa bé có nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và văn hóa của gia đình
mình thì sẽ có tự tin để học ngôn ngữ khác

Cám ơn!

• MYNDBAND UM MÓÐURMÁL
• MULTILINGUAL ICELANDERS

