Các Khóa Học Danh Dự cho Học sinh Lớp Sáu của Trường Phổ Thông Cơ Sở
2020-2021
Gia đình và học sinh Lớp 6 tương lai,
Là một học sinh lớp 6 cho niên học 2020-2021, con của bạn có sự lựa chọn đăng ký Các
Khóa Học Danh Dự ở Trường Phổ Thông Cơ Sở.
Tất cả các học sinh có thể đăng ký khóa học Danh Dự trong một hoặc nhiều lĩnh vực có
nội dung như sau: Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh (English Language Arts), Khoa học Xã
hội (Social Studies) và Toán học (Math). Học sinh hiện đang được phục vụ trong chương
trình Có Khả Năng Cao khi còn là học sinh lớp 5 sẽ được tự động đăng ký cho các khóa
học danh dự Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh và Khoa học Xã hội danh dự với sự tùy
chọn để hủy bỏ nếu các em muốn. Để đăng ký Honors Math 6, tất cả học sinh cần chọn
khóa học trong mẫu đăng ký của mình.
Khi đăng ký học sinh cho các khóa học Danh Dự, các gia đình nên xem xét điểm mạnh và
sở thích của học sinh. Để giúp với quyết định này, xin vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

Những gì học sinh có thể trải nghiệm trong khóa học danh dự?
Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh & Khoa
học Xã hội
• Học sinh tự điều khiển tìm tòi &
nghiên cứu
• Bài đọc khó
• Tăng nhịp độ
• Phân tích có chiều sâu
• Làm việc với bạn & theo nhóm
• Thảo luận & tranh luận
• Từ vựng phức tạp
• Khám phá nguồn tin chính
• Học tập dựa trên yêu cầu

Môn Toán
• Suy nghĩ “Tại sao” hoặc khái
niệmcept
• Tư duy tượng trưng
• Kết nối toán học trong & trên các
chủ đề
• Giải quyết vấn đề bằng nhiều cách
khác nhau
• Học tập có tính cách hợp tác
• Ứng dụng học tới nhiều tình huống
mới

Thói quen để thành công trong các khóa học Danh Dự:

•
•
•
•
•

Kiên trì
Tự động lực
Có tính tò mò
Tự tin về các kỹ năng học tập
Chuyển từ sách và các đề tài khác nhanh chóng
• Cởi mở để thử các chiến lược và thủ tục mới
• Quan tâm mạnh mẽ đến nội dung lãnh vực

