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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 được xây dựng để chuẩn bị kiến thức và tâm thế cho học
sinh tiểu học học tiếng Anh chính thức từ lớp 3 một cách hiệu quả. Chương trình được xây dựng cho môn Ngoại
ngữ tự chọn lớp 1 và lớp 2 cấp tiểu học. Là một trong những môn học có tính công cụ ở trường phổ thông, môn
tiếng Anh không chỉ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn hình thành
và phát triển các năng lực chung và, năng lực thẩm mỹ, năng lực tư duy; để sống và làm việc hiệu quả, để học tập
tốt các môn học khác cũng như để học suốt đời.
Việc tổ chức thực hiện môn học này với tư cách là môn tự chọn trong nhà trường cần phải xét đến những điều
kiện thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo tính liên thông với chương trình môn Tiếng Anh được dạy từ lớp
3 đến lớp 12.
Đặc điểm của học sinh lứa tuổi này là phát triển ngôn ngữ thông qua trải nghiệm thế giới, có thiên hướng tiếp
thu ngôn ngữ tự nhiên hơn là lĩnh hội ngôn ngữ; học sinh ở lứa tuổi này đang trong giai đoạn học đọc và viết tiếng
mẹ đẻ, do vậy, chương trình tập trung phát triển kỹ năng nghe, nói giúp học sinh được làm quen với tiếng Anh qua
những tình huống giao tiếp đơn giản hằng ngày, câu chuyện, bài đọc vần và bài hát.
Trong quá trình xây dựng Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2, các đặc điểm nêu trên được
nghiên cứu với định hướng phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Thời lượng của chương trình được thiết kế
và phân bổ cho 140 tiết học trong 4 học kỳ (2 kỳ của lớp 1 và 2 kỳ của lớp 2). Nội dung chương trình và mục tiêu
dạy học được lựa chọn và sắp xếp dựa theo mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp của học sinh.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 tuân thủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình
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giáo dục phổ thông tổng thể, gồm: a) Định hướng chung cho tất cả các môn học như: quan điểm, mục tiêu, yêu cầu
cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả
giáo dục, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình; b) Định hướng xây dựng chương trình môn Tiếng Anh ở
cả ba cấp học.
2. Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và 2 được xây dựng dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn, cập
nhật thành tựu của khoa học hiện đại. Cơ sở lý luận và thực tiễn của chương trình là: a) Các kết quả nghiên cứu
về giáo dục học, tâm lý học và phương pháp dạy học Tiếng Anh hiện đại; b) Các thành tựu nghiên cứu về ngôn
ngữ tiếng Anh như hệ thống miêu tả ngôn ngữ và ngữ dụng học; c) Phương pháp xây dựng chương trình môn
Tiếng Anh của thế giới và kinh nghiệm xây dựng chương trình của Việt Nam; d) Thực tiễn xã hội, giáo dục,
điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, chú ý đến sự đa dạng của đối tượng học sinh xét về phương
diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập.
3. Quan điểm giảng dạy của chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 là quan điểm dạy tiếng Anh theo
đường hướng giao tiếp, theo đó, năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là
phương tiện để hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp thông qua nghe, nói, đọc, viết. Ở hai lớp đầu cấp tiểu
học này việc giảng dạy cần nhấn mạnh đến hai kỹ năng nghe và nói.
4. Nội dung chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 được sắp xếp theo mục tiêu phát triển năng lực
giao tiếp. Mục tiêu ngôn ngữ và từ vựng được xác định làm phương tiện để hình thành và phát triển năng lực giao
tiếp tương ứng.
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát
Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 nhằm giúp học sinh bước đầu có nhận thức đơn giản nhất về
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tiếng Anh, làm quen, khám phá và trải nghiệm để hình thành kỹ năng tiếng Anh theo các ngữ cảnh phù hợp với
năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lý của lứa tuổi giúp các em bớt bỡ ngỡ khi bắt đầu chính thức học tiếng Anh
từ lớp 3 và hình thành cho các em niềm yêu thích học tập môn học. Đây cũng là bước kết nối với tiếng Anh cho
các em ở giai đoạn đầu cấp một cách hệ thống.
2. Mục tiêu cụ thể
Hoàn thành chương trình này, học sinh có thể:
a) Nghe hiểu và có phản hồi bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản,
quen thuộc với người học.
b) Nghe hiểu và hồi đáp (phi ngôn ngữ) trong tình huống giao tiếp đơn giản, gần gũi với đời sống của học
sinh lớp 1 và lớp 2.
c) Nghe hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản trong lớp học bằng tiếng Anh.
d) Bước đầu tham gia được vào các hoạt động đơn giản trên lớp có chỉ dẫn bằng tiếng Anh.
đ) Nghe và nhận diện được các vật thể, số lượng, màu sắc, hình dáng đơn giản, phổ biến, cụ thể.
e) Nghe và nhận biết được tên các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
g) Bước đầu nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài đọc vần, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm
xúc và tâm sinh lý lứa tuổi.
h) Bước đầu hình thành sự yêu thích đối với môn học.
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Các yêu cầu cần đạt đối với học sinh được mô tả thông qua bốn kỹ năng giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết, theo
thứ tự ưu tiên như sau: nghe, nói, đọc và viết. Những kỹ năng này cần ở mức độ thấp nhất của năng lực giao tiếp
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Bậc 1 của khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam, cụ thể như sau:
1. Đối với học sinh lớp 1
Hết lớp 1, học sinh có thể:
Nghe

Nói

a) Bước đầu nghe hiểu và có phản hồi
phi ngôn ngữ trong một số tình huống
giao tiếp rất đơn giản khi đã được thực
hành nhiều lần.
b) Bước đầu nghe hiểu và thực hiện
theo các hướng dẫn rất đơn giản trong
lớp học khi đã được thực hành nhiều
lần.
c) Nghe hiểu được các từ và cụm từ
gần gũi với hoạt động của học sinh
trong ngữ cảnh (khoảng 50-80 từ).

a) Bước đầu có thể phản hồi ở
cấp độ từ hoặc cụm từ các câu
hỏi rất đơn giản về đồ dùng
học tập, đồ chơi, màu sắc, số
lượng, thành viên gia đình.
b) Gọi tên được các vật/người
cụ thể, đơn giản khi có hình
ảnh minh hoạ đi kèm (khoảng
30-40 từ).
d) Nghe và nhắc lại theo một
số cụm từ, câu đơn giản, bài
đọc vần, bài hát phù hợp với
lứa tuổi.

d) Nghe và bước đầu nhận biết được
các phụ âm đã học ở vị trí bắt đầu của
từ.
đ) Nghe và nhận biết được các chữ cái
đã học (khoảng 10 chữ cái).
e) Nghe hiểu các số đếm trong phạm vi
5.
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Đọc

Viết

a) Nhận biết và bước a) Tô lại chữ
đầu đọc thành lời cái trong từ.
một số (cụm) từ
quen thuộc, đơn giản
và cụ thể.

2. Đối với học sinh lớp 2
Hết lớp 2, học sinh có thể:
Nghe

Nói

a) Nghe hiểu và có phản hồi phi
ngôn ngữ trong một số tình huống
giao tiếp đơn giản.
b) Nghe hiểu và thực hiện theo các
hướng dẫn đơn giản trong lớp học
(mở rộng so với lớp 1).
c) Nghe hiểu được các từ và cụm
từ gần gũi với hoạt động của học
sinh trong ngữ cảnh (thêm khoảng
50-80 từ so với lớp 1).
d) Nghe hiểu và bước đầu tham
gia được vào các hoạt động trên
lớp có chỉ dẫn bằng tiếng Anh.

a) Bước đầu có thể phản hồi ở cấp độ
từ hoặc cụm từ các câu hỏi rất đơn
giản về màu sắc, số lượng, hình khối,
con vật.
b) Bước đầu đưa ra một số chỉ dẫn
quen thuộc khi tham gia vào các hoạt
động đơn giản trên lớp.
c) Nói được các từ quen thuộc chỉ bộ
phận cơ thể, màu sắc, hình khối cơ
bản, con vật quen thuộc, thức ăn, đồ
uống, trái cây, áo quần.. trong ngữ
cảnh (thêm khoảng 30-40 từ so với lớp
1).
đ) Nghe và nhận biết được các chữ d) Nhắc lại được các âm đã học sau
khi được nghe nhiều lần.
cái đã học (khoảng 14 chữ cái).
e) Nghe hiểu các số đếm trong e) Lặp lại được một số cụm từ, câu
đơn giản, bài đọc vần, bài hát phù hợp
phạm vi 10.
với lứa tuổi sau khi được nghe và
luyện tập nhiều lần.
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Đọc
a) Nhận biết và đọc
thành lời các từ và
một số cụm từ quen
thuộc, đơn giản và cụ
thể.

Viết
a) Viết được
một số từ
trong chủ đề
rất quen
thuộc.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Kiến thức ngôn ngữ
a) Ngữ âm: Âm và chữ cái tiếng Anh được làm quen, khám phá và trải nghiệm thông qua các tình huống giao
tiếp, trò chơi, bài đọc vần, tranh truyện đơn giản và các bài hát. Học sinh từng bước làm quen và nhận biết cách
đọc các âm và tên các chữ cái trong bảng chữ cái.
b) Từ vựng: Từ vựng được thể hiện trong ngữ cảnh giao tiếp cụ thể bao gồm tình huống giao tiếp, bài đọc
vần, tranh ảnh minh hoạ, tranh truyện, trò chơi và bài hát thiếu nhi phù hợp với lứa tuổi. Trước tiên, học sinh làm
quen với từ, cụm từ thông qua nghe, nói trong ngữ cảnh. Từ trải nghiệm nghe, nói, học sinh làm quen với ý nghĩa
và nhận diện từ và cụm từ. Số lượng từ cần làm quen khoảng 100-160 từ.
c) Cấu trúc: Cấu trúc đơn giản thông qua các tình huống giao tiếp cụ thể, chủ đề quen thuộc, tranh ảnh minh
hoạ, bài đọc vần, bài hát phù hợp với lứa tuổi. Tập trung vào các thể mệnh lệnh đơn giản hay sử dụng trong tình
huống giao tiếp các em được làm quen trong chương trình học.
2. Kỹ năng ngôn ngữ
Năng lực giao tiếp được hình thành thông qua khám phá và trải nghiệm tiếng Anh trong các ngữ cảnh phù hợp
với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm lý lứa tuổi, khi học sinh tham gia vào các hoạt động học tập và các trò chơi
trên lớp. Năng lực giao tiếp là khả năng tham gia vào quá trình giao tiếp một cách phù hợp trong ngữ cảnh cụ thể.
Năng lực giao tiếp trong chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 bao gồm cả những hồi đáp phi ngôn ngữ
và hồi đáp đơn giản, ở cấp độ từ hoặc câu đơn giản, được thể hiện thông qua các nhiệm vụ giao tiếp để hình thành
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kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Những kỹ năng cụ thể là:
a) Nghe: Nghe hiểu và hồi đáp phi ngôn ngữ hoặc câu trả lời đơn giản, có thể chỉ ở cấp độ từ, trong các hội
thoại giao tiếp đơn giản trong lớp học và trong các tình huống hoặc chủ đề đơn giản đã học. Nghe hiểu và thực
hiện theo các chỉ dẫn đơn giản bằng tiếng Anh trong lớp học. Nghe hiểu được từ và cụm từ gần gũi với hoạt động
của học sinh trong ngữ cảnh và chủ đề đã học (khoảng 100-160 từ).
b) Nói: Làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Anh bằng cách trả lời đơn giản trong các tình huống hỏi đáp
rất đơn giản trong phạm vi chủ đề và ngữ cảnh đã học. Học sinh tham gia vào các hoạt động, trò chơi trên lớp và
bước đầu có thể đưa ra một số chỉ dẫn. Học sinh làm quen với việc nghe và nhắc lại các cụm từ, câu đơn giản, bài
đọc vần, bài hát phù hợp với với lứa tuổi trong nội dung bài học. Học sinh nói được các từ quen thuộc, cụ thể và
đơn giản trong ngữ cảnh.
c) Đọc: Làm quen với các bài đọc đơn giản có tranh minh hoạ giúp học sinh khám phá ngữ nghĩa của từ và
cụm từ. Học sinh nghe và đọc theo, nhận biết từ và hiểu nghĩa của từ trong chủ đề đã học. Nhận biết một số thông
tin cụ thể về nội dung trong các bài hát, bài vè trong nội dung bài học.
d) Viết: Tô chữ, từ, hoàn thành từ đã học trong ngữ cảnh cụ thể.
3. Hệ thống chủ đề
Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 gợi ý khai thác các chủ đề quen thuộc với cuộc sống của học
sinh:
Màu sắc
Hoạt động đơn giản
Trái cây
Động vật

Đồ dùng học tập

Thức ăn

Đồ chơi

Ngày trong tuần

Đồ uống
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Lớp học

Quần áo

Trò chơi

Gia đình

Bộ phận cơ thể

Hình cơ bản

Giác quan
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4. Định hướng phân bổ nội dung theo lớp
Nội dung dạy học từng lớp lấy năng lực giao tiếp trong ngữ cảnh cụ thể làm điểm xuất phát. Lấy yêu cầu về năng
lực giao tiếp để xác định kiến thức và chủ đề cụ thể làm tiền đề cho môn tiếng Anh lớp 3, môn học chính thức của
chương trình giáo dục phổ thông. .
Lớp 1
Học
kỳ
1

Năng lực giao tiếp

Trọng tâm ngôn ngữ

Nghe hiểu và có phản hồi bằng tiếng Anh một cách
đơn giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản,
gắn liền với trải nghiệm của học sinh lớp 1

Chủ đề

Ngữ âm:

Màu sắc

3-4 chữ cái phụ âm.

Con vật

1-2 chữ cái nguyên âm
Từ vựng:

Dụng cụ
học tập

Nghe và thực hiện các câu lệnh rất đơn giản trong lớp
học.

5 chữ cái tiếng Anh

Đồ chơi

Số đếm 1- 6

Nhận biết và gọi tên được các từ vựng cụ thể, đơn
giản theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp.

Làm quen với khoảng 25-40 từ
vựng trong các chủ đề trong
chương trình.

Hoạt động
đơn giản

Nghe hiểu và có thể hồi đáp phi ngôn ngữ trong các
hội thoại rất đơn giản và ngắn gọn trong lớp học.

Nhận biết các số từ 1 đến 6 và có thể dùng các số đếm
này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng
đơn giản.
Nhận biết và gọi tên được các màu sắc rất cơ bản. Có
thể dùng màu sắc để trả lời một số câu hỏi đơn giản
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Số đếm
Bộ phận cơ
thể
Thành viên
gia đình

trong giao tiếp.
Nghe và xác định được các thành viên trong gia đình,
đồ chơi, dụng cụ học tập, màu cơ bản, bộ phận cơ thể.
Bước đầu nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài
đọc vần, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc
và tâm sinh lý lứa tuổi lớp 1.
Có thể chào hỏi, tạm biệt với bạn bè, thầy cô giáo.
2

Có thể thực hiện hồi đáp phi ngôn ngữ trong các hội
thoại rất đơn giản và ngắn gọn trong lớp học, có mở
rộng hơn về số lượng cấu trúc so với nội dung ở học
kỳ 1 lớp 1.

Ngữ âm:

Làm theo và thực hiện các câu lệnh rất đơn giản trong
lớp học.

Bước đầu biết nhận biết được
các phụ âm đã học ở vị trí bắt
đầu của từ trong ngữ cảnh.

Nhận biết và gọi tên được các đồ vật theo chủ đề đã
học trong ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.

3 - 4 chữ cái phụ âm
1- 2 chữ cái nguyên âm

Từ vựng:

Có khả năng dùng một hoặc hai từ để trả lời các câu
hỏi rất đơn giản trong các chủ đề đã học.

5 chữ cái tiếng Anh

Nhận biết các số từ 1 đến 10 và có thể dùng các số
đếm này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số
lượng đơn giản.

Thêm khoảng 25-40 từ trong
các chủ đề trong chương trình.

Bước đầu nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài
đọc vần, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc
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Số đếm từ 1-10

và tâm sinh lý lứa tuổi lớp 1.
Nghe hiểu và nhận biết được thêm các màu sắc và
hình khối phổ biến.
Nghe hiểu và nhận biết một số con vật và đồ vật gần
gũi.
Nghe hiểu và nhận biết các thức ăn, trái cây, đồ uống
phổ biến.
Lớp 2
Học
kỳ
1

Năng lực giao tiếp

Trọng tâm ngôn ngữ

Chủ đề

Có thể trả lời câu hỏi đơn giản bằng một hoặc hai từ
trong ngữ cảnh cụ thể và quen thuộc.
Có thể thực hiện hồi đáp phi ngôn ngữ trong các hội
thoại rất đơn giản trong lớp học.

Ngữ âm:

Hoạt động
vui chơi

Làm theo và thực hiện các câu lệnh rất đơn giản trong
lớp học, mở rộng hơn về số lượng và độ dài câu lệnh.
Bước đầu biết đưa ra một số câu lệnh quen thuộc khi
tham gia một số hoạt động tập thể trong giờ học.
Nhận biết và gọi tên được các danh từ cụ thể, động từ
theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.
Nhận biết các số từ 1 đến 15 và có thể dùng các số đếm
này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn
giản.
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6 - 9 chữ cái phụ âm
1 - 3 chữ cái nguyên âm

Hoa quả/ đồ
ăn/Thức
Bước đầu biết nhận biết
được các phụ âm đã học ở vị uống
trí bắt đầu và kết thúc của từ Số đếm
trong ngữ cảnh.
Màu sắc
Từ vựng:
12 chữ cái tiếng Anh
Số đếm từ 1 - 15
Thêm khoảng 25-40 từ vựng
trong các chủ đề trong
chương trình.

Hình khối
cơ bản
Áo quần
Con vật

Dán nhãn được các đồ vật, sự vật trong các chủ đề đã
học.

2

Bước đầu nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài
đọc vần, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và
tâm sinh lý lứa tuổi lớp 2.
Nghe hiểu và có phản hồi bằng tiếng Anh một cách đơn
giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản và quen
thuộc.
Có thể thực hiện hồi đáp phi ngôn ngữ trong các hội
thoại rất đơn giản và ngắn gọn trong lớp học, có mở rộng
về cấu trúc và số lượng so với lớp 1.

Ngữ âm:
6 - 9 chữ cái phụ âm
1- 3 chữ cái nguyên âm

Từ vựng:
12 chữ cái tiếng Anh
Số đếm 1-20
Làm theo và thực hiện các câu lệnh rất đơn giản trong
Thêm khoảng 25-40 từ vựng
lớp học đa dạng.
thuộc các chủ đề trong
Nhận biết và gọi tên được các danh từ cụ thể, các động từ chương trình.
theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.
Có thể nói 1 hoặc 2 từ khi trả lời các câu hỏi đơn giản.
Nhận biết các số từ 1 - 20 và có thể dùng các số đếm này
để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn giản.
Có thể dán nhãn được các đồ vật/ sự vật trong chủ đề đã
học.
Bước đầu nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài
đọc vần, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và
tâm sinh lý lứa tuổi lớp 2.
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VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
Đường hướng dạy học chủ đạo trong Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 là Đường hướng giao
tiếp. Đường hướng này có thể sử dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật giảng dạy khác nhau nhưng đều nhấn mạnh
vào việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Ngoài ra, các phương pháp và hoạt động dạy học
cũng chú trọng đến quá trình tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên của học sinh ở lứa tuổi này. Một số định hướng và cách
tiếp cận chủ đạo trong phương pháp dạy học bao gồm:
1. Tạo môi trường thân thiện, tự nhiên
Cách tiếp cận chủ đạo trong giảng dạy tiếng Anh ở lớp 1 và lớp 2 cấp tiểu học là tạo ra môi trường thân thiện
cho học sinh làm quen tiếng Anh theo hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp, trong đó chú trọng đến quá trình tiếp thụ,
lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên, ưu tiên các hoạt động phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi (trò chơi, bài hát, bài
vè). Đặc điểm của quá trình thụ đắc ngôn ngữ tự nhiên đòi hỏi học sinh được trải nghiệm ngôn ngữ một cách vô
thức theo thứ tự nghe - nói - đọc - viết.
2. Khuyến khích hồi đáp phi ngôn ngữ
Ở giai đoạn này, người học cần được khuyến khích hồi đáp trước các tình huống giao tiếp bằng các hình thức
phi ngôn ngữ. Trẻ cần được cung cấp đủ (nghe đi nghe lại nhiều lần) ngữ liệu có ý nghĩa trong một thời gian nhất
định trước khi đến giai đoạn trẻ có thể sử dụng được ngôn ngữ. Trẻ cần được tạo điều kiện để bắt chước và luyện
các âm chính xác, các từ và câu. Các kỹ năng đọc và viết đòi hỏi một khoảng thời gian lâu hơn nữa để hình thành.
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 1 và lớp 2, giáo
viên cần lưu ý các yêu cầu sau đây:
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1. Yêu cầu về nội dung kiểm tra, đánh giá
Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả làm quen với tiếng Anh của học sinh lớp 1 và lớp 2 phải bám sát mục tiêu
chương trình, ưu tiên đánh giá các kỹ năng theo thứ tự nghe, nói, đọc, viết.
2. Các hình thức kiểm tra đánh giá
Với mục đích giúp trẻ làm quen tiếng Anh, Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 ưu tiên mục đích
thu thập thông tin về tiến bộ trong quá trình tiếp thụ tự nhiên của trẻ. Các hình thức kiểm tra đánh giá được
khuyến nghị sử dụng trong chương trình là: Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ
Đánh giá thường xuyên: Đánh giá thường xuyên được hiểu là đánh giá thường xuyên về tiến bộ trong học
tập. Đánh giá thường xuyên cần được ưu tiên và cần được thực hiện liên tục, xuyên suốt quá trình học tập của học
sinh. Đối với học sinh lớp 1 và 2 làm quen với tiếng Anh, kết quả đánh giá thường xuyên cần mang tính động
viên, khích lệ, nâng cao sự tự tin về khả năng học tập và sự yêu thích của các em đối với môn tiếng Anh.
Đánh giá định kỳ: Đánh giá định kỳ được thực hiện vào một số thời điểm trong năm học (cuối kỳ hoặc cuối
năm). Đối với học sinh lớp 1 và 2 làm quen với tiếng Anh thì đánh giá định kỳ là không bắt buộc và có thể thay
thế hoàn toàn bằng đánh giá thường xuyên. Khi đánh giá định kỳ được sử dụng cho học sinh lớp 1 và 2 thì thời
lượng cần điều chỉnh để phù hợp với học sinh và hình thức đánh giá cần phong phú.
3. Sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá
Đối với học sinh lớp 1 và 2, môn làm quen tiếng Anh là môn học tự chọn trong chương trình. Do đó, việc tổng
hợp kết quả kiểm tra đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá phải được thực hiện theo quy định về kiểm tra đánh giá
ở tiểu học đối với môn học tự chọn. Giáo viên có thể căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và đánh giá định
kỳ để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy phù hợp, hỗ trợ học sinh học tốt môn học.
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
1. Hướng dẫn dạy học
Trong quá trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở lớp 1 và lớp 2, giáo viên cần tạo ra môi trường giao tiếp, tạo
cơ hội cho học sinh được tiếp xúc với tiếng Anh càng nhiều càng tốt theo đúng quá trình tiếp thụ ngôn ngữ một
cách tự nhiên. Giáo viên cũng cần phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong quá trình học tập.
Giáo viên là người thiết kế, tổ chức và giám sát các hoạt động giao tiếp trong và sau giờ học tiếng Anh giúp
học sinh làm quen với tiếng Anh. Giáo viên phối hợp cùng gia đình học sinh tận dụng các nguồn lực sẵn có trong
và ngoài nhà trường (Ví dụ: Internet, Câu lạc bộ tiếng Anh, cha mẹ hướng dẫn cho con), giúp học sinh được tiếp
xúc thường xuyên trong môi trường tiếng Anh. Giáo viên cung cấp ngữ liệu đầu vào phù hợp và hướng dẫn học
sinh có kế hoạch luyện tập và sử dụng tiếng Anh vào mục đích giao tiếp.
Giáo viên cũng cần thiết kế các hoạt động theo đúng chu trình nghe - nói - đọc - viết, đặc biệt cho học sinh làm
quen với tiếng Anh thông qua việc tập nghe tiếng Anh nhiều (cả trong và sau giờ học).
Giáo viên là người tạo cơ hội cho học sinh ở độ tuổi 6, 7 tuổi làm quen với tiếng Anh trong môi trường tiếng
Anh; khuyến khích các em thử nghiệm với tiếng Anh, tự giác khám phá ý nghĩa, chức năng của hành động lời nói
và rút ra các quy luật sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp có ý nghĩa. Đặc biệt, giáo viên không dạy
học sinh kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ, cấu trúc ngữ pháp) tách rời khỏi ngữ cảnh giao tiếp và sử dụng.
Giáo viên cho phép học sinh được vận dụng trí tưởng tượng của mình thông qua nhiều nguồn tư liệu khác
nhau ngoài sách giáo khoa; tạo điều kiện để các em trau dồi kiến thức, kỹ năng thông qua việc mắc lỗi và sửa lỗi,
như một phương thức thu nhận kiến thức.
Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu của từng bài học và thiết kế hoạt động có ý nghĩa, giúp học sinh có hứng
thú học tập và đạt được mục tiêu học tập; dựa trên mục tiêu chung của chương trình cho từng khối lớp và mục tiêu
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thể hiện cho từng kỹ năng theo nội dung cụ thể của từng bài học, xác định học sinh đã biết những gì trước khi dạy,
những gì là kiến thức, kỹ năng mới.
Khi thiết kế hoạt động giao tiếp, giáo viên phải dựa vào mục tiêu, chú ý đa dạng hoạt động (hát, trò chơi, vẽ,
đóng vai) để phát triển nhiều dạng tư duy, từ đó gây hứng thú cho học sinh.
2. Các lưu ý về kiểm tra đánh giá
Kiểm tra đánh giá tiếng Anh cần được lồng ghép trong các hoạt động dạy - học với mục đích giúp học sinh
yêu thích môn tiếng Anh và thúc đẩy chất lượng dạy và học.
Với mục đích cho học sinh làm quen tiếng Anh, các hình thức kiểm tra đánh giá cần nhẹ nhàng, thân thiện,
được tiến hành ngày trong các hoạt động học tập của học sinh. Kiểm tra đánh giá có thể thông qua các bài hát, trò
chơi, giúp tìm ra những khó khăn và đề xuất hướng khắc phục thông qua các hoạt động trên lớp.
3. Các điều kiện tổ chức và thực hiện chương trình
Nhân lực
Đảm bảo đủ số lượng giáo viên tham gia giảng dạy trong chương trình có năng lực ngoại ngữ và năng lực sư
phạm phù hợp, có hiểu biết về chương trình và người học ở lứa tuổi này. Giáo viên và cán bộ quản lí cần được bồi
dưỡng và tập huấn chương trình Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 về chương trình, tài liệu, cách
thức tổ chức triển khai và giám sát.
Cơ sở vật chất
Các trường triển khai chương trình phải có phòng học rộng rãi, thoáng mát, ánh sáng phù hợp cho học sinh
tiểu học lứa tuổi 6, 7 tuổi. Các phòng học có đủ trang thiết bị tối thiểu cho việc học tiếng Anh như tranh ảnh, thiết
bị đa phương tiện và sĩ số học sinh trong một lớp phù hợp.
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Điều kiện về kế hoạch dạy học
Khi triển khai Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2, đơn vị quản lý giáo dục xây dựng hướng dẫn
triển khai dạy học tiếng Anh cấp tiểu học cho từng năm học trong đó có các hướng dẫn cơ bản về dạy học tiếng
Anh lớp 1, lớp 2 bao gồm các yêu cầu về chương trình, tài liệu, thời lượng, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy
học, chế độ cho giáo viên, tình nguyện viên, giám sát, các quy định về kiểm tra, đánh giá, đảm bảo tính liên thông,
liên tục, hiệu quả, đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục và nhiệm vụ giáo dục của địa phương.
Trên cơ sở hướng dẫn chuyên môn của đơn vị quản lý, các cơ sở giáo dục cần chủ động xây dựng kế hoạch
dạy Tiếng Anh ở lớp 1, lớp 2 phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của từng địa phương sau khi đã đảm bảo đủ
điều kiện dạy tiếng Anh cho lớp 3, lớp 4 và lớp 5.
Điều kiện về tài liệu dạy học
Tài liệu dạy học cho chương trình cần phải đảm bảo thực hiện được quan điểm và nội dung yêu cầu của
chương trình. Các cơ sở giáo dục lựa chọn tài liệu theo những quy định ban hành cho phù hợp với điều kiện và kế
hoạch triển khai tại địa phương.
Điều kiện về học sinh
Chỉ tổ chức cho học sinh làm quen tiếng Anh ở lớp 1, lớp 2 trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học
sinh; khi tổ chức cho học sinh các lớp này làm quen với tiếng Anh nhà trường phải có giải pháp tổ chức các hoạt
động phù hợp cho những học sinh không tham gia.
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