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Giới Thiệu

Ngôn ngữ là nền tảng mà chúng ta dựa vào đó để tương tác và giao tiếp với người khác về nhu cầu

và suy nghĩ của chúng ta. Trẻ sơ sinh đã sẵn sàng để giao tiếp từ lúc mới sinh ra. Các bé quan sát,

lắng nghe mọi người và những gì xảy ra xung quanh và phản ứng lại một cách thích hợp với những

gì bé nghe và nhìn thấy được. Tiếng khóc và những cử chỉ với những sắc thái tinh tế thường truyền

tải những nhu cầu khác nhau. Khả năng bẩm sinh giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ này là

điểm khởi đầu của sự phát triển ngôn ngữ. Khả năng phát triển ngôn ngữ của một đứa trẻ chịu ảnh

hưởng rất lớn bởi môi trường tích cực phong phú về ngôn từ, nhịp điệu và âm thanh, v.v.

Tuy nhiên, ngay cả khi vô số các trung tâm dạy học xung quanh chúng ta, vẫn có nhiều trẻ không

thể nói được tiếng phổ thông trôi chảy với vốn từ vựng thích hợp, điều này rất quan trọng cả trong

việc học cũng như việc kết bạn. Càng lớn trẻ sẽ càng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong

việc phát triển ngôn ngữ, đặc biệt là đọc và nói. Chương trình học Hoa Ngữ thông qua Diễn Thuyết

và Kịch được thiết kế nhằm trao cho con bạn sự hỗ trợ thích hợp ngay từ những ngày đầu tiên của

trẻ để các bé có thể đạt được tiềm năng tối đa của mình. Chương trình giảng dạy của chúng tôi

được dựa trên chương trình giáo dục của Bộ Giáo Dục Singapore MOE. Nhằm mục đích hướng đến

phương pháp giảng dạy MIM độc đáo, chúng tôi cố gắng mang đến cho các em học sinh niềm hứng

thú dài lâu trong việc học tiếng Hoa thông qua Diễn Thuyết và Kịch, hỗ trợ các em đạt được trình độ

thông thạo các kỹ năng ngôn ngữ tổng thể.

MIM® Diễn Thuyết và Kịch cấp bậc 1 (phù hợp với trẻ chập chững biết đi)

Chi Tiết Khóa Học: 

Nhóm tuổi : 2 tuổi

Thời lượng khóa học : Lên đến 1 năm (Trẻ mới biết đi sẽ được nâng lên bậc mẫu giáo 

khi trẻ lên 3 tuổi)

Thời lượng buổi học : 45 phút, mỗi tuần một buổi

Số lượng học viên trong mỗi lớp học: 10 bé

2 tuổi là độ tuổi là độ tuổi mà sự phát triển ngôn ngữ ở đỉnh cao. Mặc dù một vài trẻ vẫn không biết

cách nói rõ ràng hoặc không thể xâu chuỗi một câu chuyện khi nói, trẻ vẫn có thể hấp thụ được âm

thanh và sắc thái bằng cách lắng nghe và bắt chước khá là nhanh. Với nhận thức này, chúng tôi đã

cẩn thận thiết kế các hoạt động diễn thuyết và kịch sao cho phù hợp với từng lứa tuổi, sử dụng bảng

phiên âm Pin-Yin, các dụng cụ hỗ trợ thị giác, các câu chuyện, diễn kịch bằng điệu bộ và chơi trò

chơi để hỗ trợ trẻ mới biết đi có thói quen tốt trong việc nói. Điều này giúp trẻ cải thiện cách phát âm,

từ vựng và tránh được những lỗi thông thường mà các bé hay mắc phải khi nói tiếng Quan Thoại.

Bảng phiên âm Pin-Yin sẽ được nhấn mạnh trong suốt các bài học về diễn đạt khi nói để đảm bảo

trẻ biết cách thể hiện bản thân một cách rõ ràng. Đông thời giúp trẻ hiểu rõ được tầm quan trọng của

bảng phiên âm Pin-Yin thông qua việc trau dồi khả năng nghe và vận dụng âm thanh của ngôn ngữ.

Một phần của khóa học phát âm này, trẻ nhỏ cũng học được cách thể hiện bản thân, biét cách cư

xử phù hợp trong các môi trường xã hội khác nhau và phát triển niềm hứng thú với kịch Trung Hoa.

Giáo viên của chúng tôi là những người có trình độ về Diễn Thuyết và Kịch Trung Hoa, đồng thời

cũng thấu hiểu được sự phát triển của trẻ trong độ tuổi mầm non.



MIM® Diễn Thuyết và Kịch bằng tiếng Trung cho trẻ Mầm Non

Chi Tiết Khóa Học:

Độ tuổi : 3 đến 4 tuổi

Thời lượng khóa học : 1 năm

Thời lượng buổi học : 60 phút, 1 buổi / tuần

Số lượng học sinh một lớp học: 10 học sinh

Chương trình học lứa tuổi mầm non bao gồm 5 thành phần chính. Đầu tiên là âm nhạc và chuyển

động; con bạn sẽ được học ngôn ngữ thông qua ca hát và nhảy múa. Thứ hai là các bài tập thể chất,

bao gồm cả kịch câm để để phát triển các kỹ năng vận động tốt của trẻ. Thứ ba là việc đọc to sẽ nâng

cao kỹ năng nghe của trẻ. Thứ tư là các hoạt động đóng vai sẽ giúp phát triển tầm nhìn sáng tạo và trí

tưởng tượng của trẻ. Phần thứ năm bao gồm các trò chơi diễn kịch mang tính xây dựng, sẽ mở rộng

kỹ năng xã hội của trẻ, giúp con bạn trở thành những cá thể độc lập tự tin hơn.

Chương trình học này sẽ cho các bé tiếp xúc với vô số các câu chuyện và bài hát. Thông qua việc

nghe và đọc các tài liệu được chỉ định, trẻ sẽ phát triển được nhận thức về các từ, cụm từ, và câu tiếng

Trung từ cơ bản đến nâng cao. Giáo viên của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trẻ sẽ hiểu cặn kẽ nội dung

của tài liệu và các em có thể hình dung cũng như phát âm đúng từng từ. Đồng thời chúng tôi cũng

cung cấp một danh sách các tài liệu khuyến khích trẻ nên đọc, nhấn mạnh sự liên kết của các từ và

trực quan để hướng trẻ theo con đường đầy đủ cấu trúc để đạt được sự phát triển cao khả năng đọc

viết.

MIM® Diễn Thuyết và Kịch bằng tiếng Trung cho trẻ Mẫu Giáo

Chi Tiết Khóa Học:

Độ tuổi: 5 đến 6 tuổi

Thời lượng khóa học: 1 năm

Thời lượng buổi học: 60 phút, 1 buổi / tuần

Số lượng học sinh một lớp học: 10 học sinh

Lứa tuổi mẫu giáo là một giai đoạn quan trọng vì theo nghiên cứu đã chỉ ra rằng các kỹ năng đọc viết

được trau dồi trong giai đoạn này có liên quan chặt chẽ đến thành công trong học tập khi trẻ bắt đầu đi

học. Trẻ em đến trường tiểu học với nhiều kiến thức đọc viết hơn có thể học và tiếp thu với tốc độ

nhanh hơn nhiều.

Khóa học MIM® Diễn Thuyết và Kịch dành cho lứa tuổi mẫu giáo cung cấp nhiều hoạt động ứng biến

và diễn kịch khác nhau để củng cố kỹ năng giao tiếp của trẻ, tăng cường sự tự tin khi nói trước đám

đông, xây dựng sự ý thức về giá trị bản thân, học hỏi kỹ năng lãnh đạo đồng thời xây dựng các kỹ

năng xã hội.

Chương trình học dành cho lứa tuổi mẫu giáo được tạo thành từ 5 thành phần chính. Đầu tiên là cách

diễn đạt bài diễn thuyết, qua đó các em sẽ học cách trình bày một bài phát biểu ngắn trước lớp một

cách rõ ràng mạch lạc. Thứ hai là thảo luận nhóm, nơi mà các em sẽ được trao cho cơ hội để nói lên ý

kiến của mình trong nhóm. Thứ ba là các bài thơ và các bài đồng dao, các em sẽ học thuộc và biểu

diễn trước lớp. Thứ tư là bài tập ứng biến, nhằm mục đích phát triển sự sáng tạo và trí tưởng tượng

của trẻ. Thứ năm là các hoạt động diễn kịch theo nhóm, sẽ giúp trẻ cải thiện khả năng làm việc đội

nhóm.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong việc tập nói ở lớp, trẻ sẽ được chuẩn bị để diễn tả những gì

mình quan sát được bằng những từ ngữ thích hợp và tiếp tục bài nói của mình về các hoạt động hằng

ngày khác nhau. Các em cũng sẽ được tham gia vào các hoạt động nhóm để có thể tương tác và thực

hành với các bạn những gì mà các em học được trên lớp. Các hoạt động diễn kịch như là ứng biến

dựa trên những tình huống được cho sẵn cũng sẽ là một phần của khóa học để mở rộng trí tưởng

tượng và tính biểu cảm của các em. Những hoạt động này cũng nhằm giúp các bé phát triển khả năng

truyền thông tin về những gì xảy ra xung quanh các bé một cách hiệu quả bằng cách nói đúng cấu trúc

câu và sử dụng từ vựng thích hợp.



MIM® Diễn Thuyết và Kịch bằng tiếng Trung cho các em học sinh Tiểu Học

Chi Tiết Khóa Học: 

Độ tuổi: 7 đến 12 tuổi

Thời lượng khóa học: 1 năm cho mỗi lớp

Thời lượng buổi học: 60 phút, 1 buổi / tuần

Số lượng học sinh một lớp học: 10 học sinh 

Với tầm quan trọng của việc chuyển sang đạt được những kỹ năng nói và thuyết trình tốt ở các bạn 

nhỏ của chúng ta, nhu cầu về khóa học Diễn Thuyết và Kịch đang ngày càng tăng cao và nhấn 

mạnh vào việc phát triển kỹ năng nói tiếng Phổ Thông tốt, đặt nền móng vững chắc bằng cách lôi 

cuốn trẻ em vào các trò chơi và các hoạt động diễn kịch thú vị. 

Khóa học Diễn Thuyết và Kịch bằng tiếng Trung MIM®dành cho lứa tuổi Tiểu Học được biên soạn 

đặc biệt cho việc phát triển các kỹ năng không chỉ trong việc nói và thuyết trình mà còn khuyến 

khích các bé biết trân trọng về giá trị của loại hình Nghệ Thuật Diễn Kịch.

Kịch mô tả rõ nét về tầm quan trọng cũng như sự vận hành của xã hội hiện đại như thế nào. Việc 

học không chỉ bao gồm việc tiếp thu thông tin nhằm nâng cao kiến thức mà còn giúp các em nâng 

cao nhận thức  của việc sử dụng tiếng Trung. Trẻ học cách duy trì dáng điệu tốt, biết cách cư xử và 

sử dụng giọng điệu thích hợp khi nói, cũng như biết cách ứng xử phù hợp trong các trường hợp và 

tình huống khác nhau. Chương trình giảng dạy của chúng tôi dựa trên giáo trình tiếng Trung được 

thiết lập bởi Bộ Giáo Dục Singapore. 


