Sử Dụng Máy Điện Toán

Bài Làm Ở Nhà (Tiếp Theo)
Cần bao lâu để làm bài ở
nhà?
Nếu một học sinh học Anh Ngữ
được cho ½ tiếng bài làm ở nhà thì
học sinh đó thường mất 1-2 tiếng
mới làm xong.

Học sinh tiểu học có thể cần sử
dụng máy điện toán để tìm tài liệu
hoặc làm bài theo nhóm. Nếu không
có máy điện toán ở nhà, các em có
thể sử dụng máy tại thư viện công
cộng và tại nhà trường.

Tìm Hiểu Về Bài
Làm Ở Nhà Tại
Các Trường
Tiểu Học BC

Ai nên làm bài ở nhà?
Học sinh nên làm bài ở nhà.
Một số cha mẹ nghĩ rằng có anh chị
hoặc người dạy kèm trợ giúp thì
học sinh sẽ có điểm cao hơn. Nên
trợ giúp bằng cách giải thích cho
các bài làm dễ hiểu hơn.
Giáo viên cho bài làm cả trong lớp
lẫn ở nhà. Cả hai đều được chấm
điểm. Nếu học sinh không tự tập
làm bài đầy đủ thì có thể không tiến
bộ các môn.

“Homework in
BC Elementary Schools”
[Vietnamese]
Đây là một trong loạt tài liệu do
Chương Trình Hỗ Trợ Định Cư trong
Trường của Sở Giáo Dục Vancouver
tài trợ và do một nhóm giáo chức ESL
cùng các Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa
của Trường hợp tác thực hiện.

Mẫu Giáo
đến Lớp 7
Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và
Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ.

Bài Làm ở Nhà tại BC

Thí Dụ Về Bài Làm Ở Nhà
-

Làm cho xong bài trong lớp.

-

Đọc một quyển sách bằng tiếng
Anh hoặc tiếng mẹ đẻ trong một
thời gian nhất định.

-

Bộ Giáo Dục BC có các
nguyên tắc hướng dẫn nào
về bài làm ở nhà?
Bộ Giáo Dục ấn định các nguyên
tắc hướng dẫn về số lượng bài
làm ở nhà cho học sinh tại B.C.
Các nguyên tắc hướng dẫn này là:

Xem một chương trình TV nhất
định bằng tiếng Anh.

-

Thu thập thông tin từ nhiều nguồn
khác nhau.

-

Cùng các bạn học làm một dự án
trong lớp.

-

Viết nhật ký.

-

Đọc hoặc đọc lại các chương
trong sách học hoặc tiểu thuyết.
Tại BC, giáo viên xem trọng giá trị
của phẩm chất bài làm, hơn là số
lượng.

Mục Đích của Bài Làm Ở
Nhà
Giáo viên cho bài làm ở nhà
với các lý do sau:
-

chuẩn bị cho bài học
khác/mới vào ngày hôm sau.

-

giúp đọc sách tốt hơn.

-

gia tăng vốn ngữ vựng.

-

có thể kể lại truyện cho
người khác - kể bằng lời
hoặc viết ra.

-

học và thực tập kỹ năng Anh
ngữ.

-

trau dồi khả năng theo dõi
cách phát triển câu truyện.

-

học hoặc thực tập cách làm
việc theo từng cặp hoặc
theo nhóm.

-

trau dồi khả năng tiên đoán
diễn tiến của câu truyện.

-

trau dồi khả năng viết.

Lớp Mẫu Giáo đến 3 -►
Không có bài làm ở nhà
Lớp 4 đến 7 -► ½ tiếng bài
làm mỗi tối

Giáo Dục BC: phát huy khả năng giao tiếp, cảm xúc, trí tuệ, nghệ thuật, thể chất, cùng với trách nhiệm đối với xã hội.

