
Mitchell  King

Thành  viên  Hội  đồng  quản  trị  Quận  III… ..

Bạn  có  thể  yên  tâm  về  cam  kết  của  tôi  đối  với  Giáo  dục  Năng  khiếu  
và  tiếp  tục  hỗ  trợ  cho  những  học  sinh  rất  có  năng  lực  này.

Giám  đốc  Giáo  dục

Thành  viên  HĐQT  Quận  IV… ..
Thành  viên  Hội  đồng  quản  trị  huyện  V… ..

Tôi  rất  vui  mừng  được  chào  đón  quý  vị  và  các  con  của  quý  vị  
đến  với  chương  trình  Giáo  dục  Năng  khiếu  trong  Học  khu  Quận  Harrison.  
Chương  trình  được  mô  tả  trong  cuốn  sổ  tay  này  được  thiết  kế  để  làm  
phong  phú  thêm  ngày  học  tập  của  học  sinh  năng  khiếu  thông  qua  thử  
thách  và  động  lực.  Những  học  sinh  đủ  tiêu  chuẩn  và  chọn  vào  chương  
trình  giảng  dạy  năng  khiếu  phải  thể  hiện  sự  tự  tin,  độc  lập  và  khả  
năng  đáp  ứng  các  yêu  cầu  của  chương  trình.  Học  khu  đánh  giá  cao  sự  
hỗ  trợ  và  nỗ  lực  của  quý  vị  trong  việc  hỗ  trợ  con  em  quý  vị  đạt  được  
thành  tích  xuất  sắc  trong  học  tập.

Thành  viên  Hội  đồng  Quản  trị  Quận  I  ……

Eric  Simmons

Tôi  dự  đoán  một  năm  đặc  biệt  cho  chương  trình  này.

Thành  viên  Hội  đồng  quản  trị  Quận  II… ..

QUẬN  HARRISON

David  Ladner

1

THÔNG  ĐIỆP  CỦA  SUPERINTENDENT

Tiến  sĩ  Barbara  Thomas

Cha  mẹ  thân  yêu:

HÀNH  CHÍNH  QUẬN

HỘI  ĐỒNG  QUẢN  TRỊ  CỦA  GIÁO  DỤC

Rena  Wiggins

Mitchell  King  ………… ..…  Giám  đốc  Giáo  dục

Tom  Daniels
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Chương  trình  Giáo  dục  Năng  khiếu  sẽ  được  cung  cấp  thông  qua  
Kế  hoạch  Quản  lý  Giảng  dạy.  Chúng  tôi  dự  đoán  sẽ  phục  vụ  khoảng  1.000  
học  sinh  trong  năm  học  2022-2023.  Những  học  sinh  này  là  mối  quan  tâm  
hàng  đầu  của  Khoa  Giáo  dục  Năng  khiếu.  Đầu  vào  của  bạn  được  dự  đoán  
và  đánh  giá  cao.

3

Chào  mừng  đến  với  Giáo  dục  Năng  khiếu.  Sổ  tay  này  được  thiết  

kế  cho  phụ  huynh,  học  sinh,  giáo  viên  và  quản  trị  viên.

Tất  cả  các  thủ  tục,  Bộ  luật  Mississippi,  Tiêu  chuẩn  Trách  nhiệm  
Giải  trình  của  Trường  Công  lập  Mississippi  để  ban  hành  chính  sách  

và  thủ  tục  đều  có  sẵn  trực  tuyến  thông  qua  các  liên  kết  được  
cung  cấp  trên  trang  web  của  Học  khu  Harrison.  http://

harrison.msbapolicy.org/

Cha  mẹ  thân  yêu:

Điều  phối  viên  năng  khiếu

THÔNG  ĐIỆP  CỦA  CHƯƠNG  TRÌNH

Chúng  tôi  rất  vui  khi  có  cơ  hội  phục  vụ  con  bạn.  Nếu  tôi  có  
thể  được  hỗ  trợ,  vui  lòng  liên  hệ  với  tôi  tại  Văn  phòng  Trung  tâm,  
539-6500.

Stephanie  Schepens
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Khu  Học  Chánh  Quận  Harrison  tin  tưởng  rằng  các  học  sinh  
năng  khiếu  có  khả  năng  và  tiềm  năng  vượt  trội  nhờ  lợi  ích  của  một  
chương  trình  giảng  dạy  đầy  thử  thách  được  cung  cấp  cho  các  em  dựa  
trên  những  đặc  điểm  đặc  biệt  của  các  em.  Chính  vì  lý  do  này,  Học  
Khu  sẽ  cố  gắng  cung  cấp  một  chương  trình  giáo  dục  năng  khiếu  đáp  
ứng  nhu  cầu  riêng  của  học  sinh  có  năng  khiếu  về  trí  tuệ  với  những  
trải  nghiệm  giáo  dục  ngoài  những  trải  nghiệm  của  lớp  học  giáo  dục  
phổ  thông.  Học  khu  tin  rằng  các  học  sinh  có  năng  khiếu  có  tiềm  
năng  đặc  biệt  về  thành  tích  học  tập  cần  được  khai  thác  và  nâng  
cao.  Thông  qua  việc  xác  định  các  điểm  mạnh,  nhu  cầu  và  sở  thích  
của  học  sinh  năng  khiếu,  có  thể  phát  triển  các  chiến  lược  giảng  
dạy  sẽ  đóng  vai  trò  là  yếu  tố  thúc  đẩy  trong  quá  trình  học  tập  
của  học  sinh  có  năng  khiếu.

4

Những  chiến  lược  giảng  dạy  này  có  thể  cung  cấp  cho  học  sinh  các  
kỹ  năng  năng  khiếu  về  tư  duy  cấp  cao  hơn,  ra  quyết  định  khách  quan,

TRIẾT  LÝ  VỀ  GIÁO  DỤC  QUÀ  TẶNG

Các  chiến  lược  giảng  dạy  này  đồng  thời  
có  thể  mở  rộng  phạm  vi  kiến  thức  của  học  sinh  và  cung  cấp  cho  học  
sinh  các  kỹ  năng  học  tập  độc  lập  sẽ  phục  vụ  học  sinh  trong  suốt  
cuộc  đời  học  tập  của  mình.  Khu  Học  Chánh  Quận  Harrison  cam  kết  
thúc  đẩy  và  hướng  dẫn  các  học  sinh  có  năng  khiếu  thông  qua  chương  
trình  giáo  dục  chất  lượng  và  phong  phú.

tư  duy  phản  biện,  khả  năng  lãnh  đạo  và  cách  tiếp  cận  sáng  tạo  để  
giải  quyết  vấn  đề.
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CHƯƠNG  TRÌNH  GIÁO  DỤC  CÓ  QUÀ  TẶNG

5

QUÁ  TRÌNH  NHẬP

GIAI  ĐOẠN  GIỚI  THIỆU

Kết  quả  của  ba  biện  pháp  được  ghi  trên  Báo  cáo  đánh  giá.

GIAI  ĐOẠN  ĐÁNH  GIÁ

•

_______B.  Học  sinh  không  đáp  ứng  các  tiêu  chí  tối  thiểu  về  ít  nhất  ba  trong  
số  các  biện  pháp  trên  như  được  nêu  trong  đề  xuất  năng  khiếu  và  không  đủ  điều  
kiện  để  kiểm  tra  thêm.

_____MỘT.  Học  sinh  đáp  ứng  các  tiêu  chí  tối  thiểu  về  các  biện  pháp  đánh  giá  và  
bài  kiểm  tra  IQ  và  đủ  điều  kiện  để  được  xếp  vào  chương  trình  năng  khiếu.

•

LSC  của  học  khu  đã  họp  để  xem  xét  dữ  liệu  đánh  giá  và  đề  xuất  những  điều  sau:

•  Cho  phép  sắp  xếp.

•  LSC  đã  họp  để  xem  xét  việc  giới  thiệu.

_____

Giai  đoạn.

•

Đã  sửa  đổi  năm  2016-2017

tiêu  chuẩn.

C.  Học  sinh  không  đáp  ứng  các  tiêu  chí  tối  thiểu  trong  bài  đánh  giá

•  Khuyến  nghị  của  giáo  viên  GEP.

•  Quy  trình  giới  thiệu  sàng  lọc  hàng  loạt  hoặc

•  Thư  mục  được  chuyển  đến  văn  phòng  học  khu  để  đánh  giá  Giai  đoạn  II.

Thông  báo  cho  phụ  huynh  về  tính  đủ  điều  kiện /  không  đủ  điều  kiện

____

A.  Học  sinh  đáp  ứng  các  tiêu  chí  tối  thiểu  về  ít  nhất  ba  biện  

pháp  đã  được  phê  duyệt  như  được  nêu  trong  đề  xuất  năng  khiếu  và  đủ  điều  kiện  để  
kiểm  tra  IQ  để  xác  định  tính  đủ  điều  kiện.

Một  học  sinh  có  thể  được  giới  thiệu  bởi  cha  mẹ,  giáo  viên,  cố  vấn,  quản  trị  
viên,  đồng  nghiệp,  bản  thân  hoặc  bất  kỳ  ai  khác  có  lý  do  để  tin  rằng  học  sinh  có  
thể  có  năng  khiếu  về  trí  tuệ.

•

•  Việc  sàng  lọc  lại  sẽ  không  được  thực  hiện  với  cùng  một  máy  sàng  lọc  trong  vòng  sáu  tháng

______

B.  Học  sinh  Xuất  sắc  Hai  lần.  Sinh  viên  nên  được  cấp
đủ  điều  kiện  tạm  thời  trong  một  năm.

•  Dữ  liệu  được  thu  thập  để  chứng  minh  và  tài  liệu  giới  thiệu

Dựa  trên  các  hướng  dẫn  do  MDE  đặt  ra  trong  các  quy  định  về  giáo  dục  năng  khiếu,  quy  trình  
sau  đây  được  sử  dụng  để  tuyển  chọn  học  sinh  từ  lớp  2  đến  lớp  8  cho  môn  Lập  trình  Năng  
khiếu  Trí  tuệ.

Quy  trình  giới  thiệu  cá  nhân

•

Có  được  sự  cho  phép  bằng  văn  bản  của  cha  mẹ  để  kiểm  tra.

các  biện  pháp  và  không  đủ  điều  kiện  để  xếp  lớp  năng  khiếu.
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6

CĂN  CỨ  ĐỂ  THIẾT  KẾ  &  ĐÁNH  GIÁ  CHƯƠNG  TRÌNH

Kế  hoạch  Quản  lý  Giảng  dạy  dựa  trên  quy  trình  (IMP)  là  cơ  
sở  nghiên  cứu  cho  các  học  sinh  trong  GEP,  từ  lớp  2-8.

Thông  tin  thu  thập  được  được  sử  dụng  để  cải  thiện  và  củng  cố  chương  
trình  và  cung  cấp  đào  tạo  liên  tục  cho  giáo  viên  Giáo  dục  Năng  
khiếu  nhằm  đảm  bảo  các  dịch  vụ  có  chất  lượng  cho  các  học  sinh  có  
năng  khiếu  về  trí  tuệ.

IMP  này  linh  hoạt  ở  chỗ  nó  nhận  ra  điểm  mạnh,  nhu  cầu  và  sở  thích  
của  học  sinh  và  cung  cấp  các  cơ  hội  học  tập  đầy  thử  thách  phản  ánh  
những  lĩnh  vực  này.  Học  sinh  được  cung  cấp  Bản  kiểm  kê  Sở  thích  
trong  lớp  Giáo  dục  Năng  khiếu  và  giáo  viên  GEP  phân  tích  bản  kê  
này,  hồ  sơ  tâm  lý-giáo  dục,  từ  phụ  huynh,  điểm  kiểm  tra  thành  tích  
và  danh  sách  kiểm  tra  đặc  điểm.  Sau  đó,  việc  phát  triển  các  cơ  hội  
học  tập  dựa  trên  dự  án  được  cá  nhân  hóa  sẽ  được  cung  cấp  cho  học  
sinh  trong  phạm  vi  các  kỹ  năng  quy  trình  của  IMP.

Theo  khuyến  nghị  của  Bộ  Giáo  dục  Mississippi,  Chương  trình  
Năng  khiếu  được  đánh  giá  hàng  năm  bởi  phụ  huynh,  học  sinh  và  giáo  
viên  thông  qua  các  cuộc  khảo  sát.

Ủy  ban  Khảo  sát  Địa  phương,  cũng  như  phụ  huynh,  có  quyền  
rút  học  sinh  khỏi  GEP  dựa  trên  thành  tích  trong  GEP.  Giáo  viên  GEP  
hoàn  thành  đánh  giá  hàng  năm  về  sự  tiến  bộ  của  học  sinh  trong  GEP  
và  đề  nghị  quay  lại  GEP  được  chấp  thuận  hoặc  bị  từ  chối.

Ở  lớp  2  đến  lớp  6 ,  tài  liệu  về  sự  tiến  bộ  của  học  sinh  
được  thực  hiện  tối  thiểu  một  lần  trong  mỗi  học  kỳ  chín  tuần.  Tài  
liệu  này  phản  ánh  các  Kinh  nghiệm  Chuẩn  bị  Chung,  Kinh  nghiệm  Huấn  
luyện  Nhóm  và  Kinh  nghiệm  Điều  tra  Các  Vấn  đề  Thực  tế  mà  học  sinh  
đã  tham  gia.  Các  lĩnh  vực  tăng  trưởng  xã  hội  và  sáng  tạo  cũng  được  
đánh  giá.  Báo  cáo  này  được  gửi  về  nhà  cho  phụ  huynh  mỗi  học  kỳ.  Nó  
có  chữ  ký  của  phụ  huynh  và  gửi  lại  cho  Giáo  viên  Năng  khiếu.  Sự  
tiến  bộ  của  học  sinh  lớp  7  và  lớp  8  sẽ  được  đánh  giá  hai  lần  mỗi  9  
tuần  như  một  cấp  số  trên  báo  cáo  tiến  bộ  và  phiếu  điểm  của  các  em.

Machine Translated by Google



Vì  việc  tham  gia  vào  Chương  trình  Năng  khiếu  là  một  
quyền  lợi  theo  luật,  học  sinh  nên  ở  lại  chương  trình  miễn  
là  họ  thành  công  trong  chương  trình.

Sau  khi  quyết  định,  một  cuộc  họp  sẽ  được  tổ  chức  với  
phụ  huynh /  người  giám  hộ  để  thảo  luận  và  xem  xét  đề  xuất.  
Trong  trường  hợp  không  giải  quyết  được  quyết  định  của  ủy  ban  
sẽ  được  giám  đốc  xem  xét.

Nếu  Ủy  ban  đề  nghị  loại  bỏ  một  học  sinh  khỏi  chương  
trình  năng  khiếu,  phụ  huynh  của  học  sinh  phải  được  thông  báo  
và  có  cơ  hội  để  thảo  luận  về  quyết  định  trước  khi  học  sinh  
bị  loại  bỏ.  Nếu  phụ  huynh  không  đồng  ý  với  việc  đuổi  học  
sinh,  học  khu  địa  phương  sẽ  cho  phụ  huynh  điều  trần.

7

Đánh  giá  lại  hàng  năm

Quy  trình  khiếu  nại  để  tham  gia  và  thoát  khỏi  chương  trình

Phụ  huynh /  Người  giám  hộ  hợp  pháp  có  thể  khiếu  nại  
quyết  định  bằng  cách  gửi  một  lá  thư  cho  điều  phối  viên  giáo  
dục  năng  khiếu  yêu  cầu  xem  xét  lại.  Sau  khi  nhận  được  đơn  
kháng  cáo,  hồ  sơ  của  cá  nhân  học  sinh  sẽ  được  điều  phối  
viên,  hiệu  trưởng  trường  và  thành  viên  ủy  ban  khảo  sát  học  
khu  xem  xét.  Quyết  định  tiếp  theo  sẽ  là  một  trong  những  
quyết  định  sau:  A.  Xác  nhận  lại  quyết  định  ban  đầu

Một  ủy  ban  sẽ  họp  ít  nhất  hàng  năm  để  đánh  giá  lại  sự  
tiếp  tục  của  mỗi  học  sinh  năng  khiếu  trong  chương  trình.  Ủy  
ban  phải  bao  gồm  ít  nhất  giáo  viên  của  học  sinh  năng  khiếu  
và  một  đại  diện  hành  chính  được  chỉ  định.

B.  Cần  thu  thập  thông  tin  bổ  sung  để  ghi  vào  thư  mục  của  học  sinh.
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Hướng  dẫn  dựa  trên  các  kỹ  năng  quy  trình  được  nhắm  mục  
tiêu  và  Mô  hình  Bộ  ba  Làm  giàu  của  Joseph  Renzulli,  được  điều  
chỉnh  cho  Học  khu  Harrison  County.

(Hoạt  động  Loại  I)  thông  qua  Trải  nghiệm  Chuẩn  bị  Chung.

CHƯƠNG  TRÌNH  QUÀ  TẶNG  TRÍ  TUỆ

MỤC  TIÊU  CHƯƠNG  TRÌNH

Mức  độ  hoạt  động:  Kiến  thức,  hiểu  và  ứng  dụng

số  8

quá  trình  hành  động  thích  hợp.  Hội  nghị  và  kế  hoạch  hành  động  sẽ  
được  lập  thành  văn  bản,  và  các  hội  nghị  tiếp  theo  sẽ  được  tổ  chức  
khi  cần  thiết.

2.

Vì  tiến  độ  học  tập  và  phúc  lợi  của  học  sinh  là  yếu  tố  được  
xem  xét  hàng  đầu,  các  tình  huống  đặc  biệt  sẽ  được  xử  lý  trên  cơ  
sở  cá  nhân.

Mục  tiêu  1  Hướng  dẫn  kiến  thức  thu  được  của  học  sinh

Để  cung  cấp  một  chương  trình  giảng  dạy  khác  biệt,  giúp  
sinh  viên  tiếp  xúc  với  nhiều  lĩnh  vực  học  tập  một  cách  có  
hệ  thống,  cung  cấp  các  kỹ  năng  quy  trình  cho  các  cấp  độ  tư  
duy  nâng  cao  và  cho  phép  người  học  có  cơ  hội  trở  thành  nhà  
sản  xuất  hơn  là  người  tiêu  dùng.

Hiệu  suất  trong  Lớp  học  Thông  thường

Trong  trường  hợp  học  sinh  gặp  khó  khăn  trong  việc  theo  dõi  
bài  tập  trên  lớp  thường  xuyên,  một  cuộc  họp  sẽ  được  tổ  chức  với  
phụ  huynh,  giáo  viên  đứng  lớp,  giáo  viên  dạy  năng  khiếu  và  học  
sinh  để  thảo  luận  về  vấn  đề  và  xác  định

Mục  tiêu  của  chương  trình  mang  tính  nhị  nguyên.

Để  kết  hợp  sở  thích,  điểm  mạnh  và  phong  cách  học  tập  ưa  
thích  của  học  sinh  vào  chương  trình  giảng  dạy  khác  biệt,  
tạo  ra  động  lực  học  tập.

1.
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(Hoạt  động  loại  II)  Các  hoạt  động  đào  tạo  trong  quá  trình  xử  lý  bao  
gồm:

b)

Mục  tiêu  2  Hướng  dẫn  học  sinh  thông  qua  Nhóm

một)

c)

d)

Phương  pháp  Hướng  dẫn  Nhóm  hoặc  Nghiên  cứu  Độc  lập:  Bài  giảng,  băng  
đĩa,  phim  trường,  phim  ảnh,  nguồn  nhân  lực,  tham  quan  thực  tế,  phỏng  
vấn,  đọc  nghiên  cứu,  viết  nghiên  cứu,  tài  liệu  tham  khảo:  tạp  chí,  tạp  
chí,  sách  tài  nguyên,  sách  tham  khảo,  phần  mềm,  Internet,  v.v.

Các  chiến  lược  được  Bộ  Giáo  dục  Tiểu  bang  Mississippi  (MDE)  đề  
xuất  để  đạt  được  Kết  quả  Đề  xuất  của  MDE.

9

Phương  pháp  Đánh  giá:  Phiếu  đánh  giá  của  giáo  viên  và  học  sinh,  danh  
sách  kiểm  tra  xác  định  mức  độ  của  hoạt  động,  loại  hoạt  động  và  điểm  
đạt  được  cho  hoạt  động  đó,  các  bài  kiểm  tra,  quan  sát  bằng  âm  thanh  và  
hình  ảnh,  và  những  thứ  khác.

Sử  dụng  công  nghệ  trong  nghiên  cứu  và  phát  triển  sản  phẩm

Giải  quyết  vấn  đề  ở  ít  nhất  một  trong  ba  chế  độ:  sáng  tạo,  
cuộc  sống  thực  hoặc  tương  lai.

Mức  độ  hoạt  động:

Trình  tự  Thực  hiện:  Kinh  nghiệm  Chuẩn  bị  Chung  sẽ  là  một  phần  ban  đầu  
của  tất  cả  các  đơn  vị  học  tập.

Kiến  thức,  hiểu,  ứng  dụng,  phân  tích,  
tổng  hợp  và  đánh  giá.

Những  kinh  nghiệm  này  sẽ  tuân  theo  một  chủ  đề  của  bài  kiểm  tra  trước  khi  nghiên  cứu.

Các  đơn  vị  nghiên  cứu  dựa  trên  quy  trình  Phân  loại  của  
Benjamin  Bloom  (Miền  nhận  thức,  các  cấp  độ  1,2,3,4,5  &  6.).

Các  hoạt  động  nâng  cao  khả  năng  sáng  tạo  (trôi  chảy,  linh  
hoạt,  trau  chuốt,  độc  đáo).

và)

Các  nghiên  cứu  về  thử  nghiệm  dựa  trên  Phương  pháp  Nghiên  cứu  
Khoa  học.

f)

Machine Translated by Google



Phương  pháp  Đánh  giá:  Sau  bài  kiểm  tra  để  đánh  giá  tổng  thể  đơn  

vị,  xếp  loại  các  hoạt  động  ở  cấp  độ,  phiếu  đánh  giá  của  giáo  
viên  và  học  sinh,  danh  sách  kiểm  tra  xác  định  loại  hoạt  động  và  
điểm  đạt  được  cho  hoạt  động,  quan  sát  bằng  âm  thanh  và  hình  ảnh.
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Mục  tiêu  3  Hướng  dẫn  học  sinh  trải  qua  các  trải  nghiệm  
chấp  nhận  rủi  ro  (Hoạt  động  Loại  3)  khi  học  sinh  tham  gia  vào  
việc  học  tập  dựa  trên  vấn  đề  và  điều  tra  các  vấn  đề  thực  tế  
trong  cuộc  sống  liên  quan  đến  lợi  ích  của  học  sinh.

Trình  tự  các  Hoạt  động:  Các  Hoạt  động  Huấn  luyện  Nhóm  tiếp  thu  
các  Kinh  nghiệm  Chuẩn  bị  Chung  ở  các  giai  đoạn  ban  đầu  của  quá  
trình.  Các  Hoạt  động  Đào  tạo  Nhóm  sau  đó  sẽ  xây  dựng  thêm.

Mức  độ  hoạt  động:  Phân  tích,  Tổng  hợp  và  chủ  yếu
Sự  đánh  giá

Phương  pháp  hướng  dẫn:  Các  đơn  vị  nghiên  cứu  do  giáo  viên  thực  
hiện  hoặc  xuất  bản  cung  cấp  các  hoạt  động  được  viết  trên  và  được  
xác  định  là  sáu  Cấp  độ  miền  nhận  thức  của  Phân  loại  học  của  
Benjamin  Bloom;  làm  việc  các  thí  nghiệm  khoa  học  dựa  trên  năm  
bước  tuần  tự  của  Phương  pháp  Nghiên  cứu  Khoa  học;  giải  quyết  các  
vấn  đề  từ  các  tình  huống  thực  tế  của  các  tình  huống  có  thể  xảy  
ra  bằng  cách  sử  dụng  các  hoạt  động  sáng  tạo  liên  quan  đến  đơn  vị  
học  tập  cũng  như  các  hoạt  động  sáng  tạo  độc  lập  một  cách  trôi  
chảy,  linh  hoạt,  độc  đáo  và  công  phu;  phát  triển  kỹ  năng  phương  
pháp  luận;  kinh  nghiệm  học  tập  niềm  nở;  đề  xuất  các  hoạt  động  
Kết  quả  MDE,  và  trình  diễn  việc  sử  dụng  công  nghệ  để  nghiên  cứu  
và  phát  triển  sản  phẩm.

Trình  tự  các  hoạt  động:  Điều  tra  các  Vấn  đề  Thực  tế  cho  rằng  các  
Trải  nghiệm  Chuẩn  bị  Chung  đã  mang  lại  cho  học  sinh  kiến  thức  cơ  
bản.  Việc  điều  tra  các  vấn  đề  thực  tế  giả  định  thêm  rằng  học  
sinh  có  khả  năng  các  kỹ  năng  và  tư  duy  phương  pháp  luận  ở  cấp  độ  
cao  hơn  trong  phân  tích,  tổng  hợp  và  đánh  giá  là  kết  quả  của  Nhóm
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Phương  pháp  hướng  dẫn:  Các  hoạt  động  từ  Cấp  độ  Đánh  giá  của  Đơn  

vị  Nghiên  cứu  Bloom  có  thể  tạo  ra  các  hoạt  động  này.

Chương  trình  giảng  dạy  năng  khiếu  trí  tuệ  có  thể  được  mô  tả  
là  chương  trình  giảng  dạy  dựa  trên  sở  thích  và  sức  mạnh  “bổ  sung  và  
khác  với”  chương  trình  giảng  dạy  thông  thường  được  cung  cấp  cho  học  
sinh  đủ  điều  kiện  năng  khiếu.  Học  sinh  thường  xuyên  được  kiểm  tra  

trước  11

Vị  trí  của  một  dự  án  khoa  học  hoặc  một  nỗ  lực  sáng  tác  hoặc  nghệ  
thuật  trong  một  lĩnh  vực  cạnh  tranh  có  thể  tạo  ra  những  hoạt  động  
này.  Viết  để  xuất  bản,  phát  biểu,  tranh  luận  hoặc  trưng  bày  tác  
phẩm  gốc  có  thể  tạo  ra  các  hoạt  động  này.

Hoạt  động  đào  tạo.  Do  đó,  Điều  tra  các  vấn  đề  thực  sự  là  một  cấp  
độ  sản  phẩm  phải  tuân  theo  hai  mục  tiêu  trên.

Các  hoạt  động  mà  học  sinh  nghiên  cứu,  đảm  nhận  một  vị  trí  và  cho  
phép  vị  trí  đó  ở  trong  môi  trường  chỉ  trích  của  người  lớn  hoặc  
đồng  nghiệp  có  thể  cấu  thành  Điều  tra  Vấn  đề  Thực  sự.  Mức  độ  công  
việc  này  phản  ánh  khả  năng  lãnh  đạo,  sáng  tạo,  kiên  trì  và  trên  
trung  bình  để  nghiên  cứu  và  phát  triển  sản  phẩm.

Phương  pháp  đánh  giá:  Đánh  giá  ở  cấp  độ  này  là  chủ  quan  và  chủ  
yếu  dựa  trên  quan  sát  về  nỗ  lực  chung  của  học  sinh,  không  phải  vị  
trí  hoặc  giải  pháp  mà  đối  tượng  lựa  chọn.  Sự  đầu  tư  của  học  sinh  
vào  giải  pháp  được  áp  dụng,  niềm  tin,  vị  trí,  sản  phẩm,  v.v.,  và  
việc  thể  hiện  thành  tích  nghề  nghiệp  là  những  phương  pháp  đánh  
giá  chính.

LƯU  Ý:  Mục  tiêu  3  phải  đòi  hỏi  sự  nghiên  cứu  lâu  dài,  tự  động  
viên,  tiếp  thu,  chủ  yếu  do  học  sinh  thực  hiện.  Các  hoạt  động  này  
duy  trì  mức  độ  yêu  cầu  cao  về  nghiên  cứu,  chấp  nhận  rủi  ro  và  cam  
kết.  Họ  đặt  học  sinh  vào  vai  trò  của  người  chuyên  nghiệp.

SỰ  KHÁC  BIỆT  HIỆN  TƯỢNG
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Cơ  hội  học  tập  dựa  trên  dự  án  và  Thu  gọn  chương  trình  giảng  dạy  là  
những  chiến  lược  ngoại  khóa  được  khuyến  khích  sử  dụng  trong  chương  
trình  giảng  dạy  thông  thường  cho  học  sinh  GEP.  Các  giáo  viên  GEP  
luôn  sẵn  sàng  hỗ  trợ  các  giáo  viên  thường  xuyên  đứng  lớp  trong  quá  
trình  Thu  gọn  chương  trình  giảng  dạy.

•  Cung  cấp  các  cơ  hội  học  tập  khác  nhau  cho  những  sinh  viên  này  khi  
những  sinh  viên  không  thể  hiện  được  90%  khả  năng  thành  thạo  đang  

được  dạy  các  kỹ  năng

CURRICULUM  COMPACTING

•  Các  cơ  hội  học  tập  khác  nhau  có  thể  bao  gồm  chuyển  sang  (các)  bài  
học  tiếp  theo  hoặc  học  tập  độc  lập  hoặc  nhóm  nhỏ  về  một  chủ  đề  
quan  tâm

và  chuyển  sang  các  cấp  độ  giảng  dạy  và /  hoặc  quan  tâm  thích  hợp  
dựa  trên  đánh  giá  và /  hoặc  kiểm  kê  lãi  suất  này.

Thu  gọn  chương  trình  giảng  dạy  là  một  quá  trình  mà  giáo  viên:
•  Kiểm  tra  trước  học  sinh  để  xác  định  học  sinh  nào  đã  nắm  được  những  

gì  sẽ  được  dạy  •  Chọn  học  sinh  đạt  90%  trở  lên  (mức  độ  thông  
thạo  có  thể  do  các  giáo  viên  tham  gia  thiết  lập,  khuyến  nghị  90%)

Tính  gọn  trong  chương  trình  giảng  dạy  cho  phép  người  học  
nâng  cao  vượt  qua  nội  dung  và  kỹ  năng,  thay  vì  được  “dạy”  các  kỹ  
năng  đã  thành  thạo  khi  cả  lớp  học  chúng.  Tương  tự  như  vậy,  một  số  
học  sinh  được  hỗ  trợ  thêm  để  học  các  kỹ  năng  chưa  thành  thạo,  học  
sinh  có  năng  khiếu  được  hỗ  trợ  thêm  để  học  các  kỹ  năng  mới  chưa  
thành  thạo  bằng  cách  cung  cấp  các  cơ  hội  giảng  dạy  thử  thách  hơn.

Các  học  sinh  đủ  điều  kiện  năng  khiếu  trong  chương  trình  
giảng  dạy  thông  thường  thường  được  kiểm  tra  trước  và  chuyển  sang  
các  cấp  độ  giảng  dạy  thích  hợp  như  được  mô  hình  hóa  trong  chương  trình  GEP.
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•  Cung  cấp  một  cách  để  những  sinh  viên  đó  học  được  10%  họ  không  biết  
một  cách  độc  lập  hoặc  theo  nhóm
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Học  sinh  2-6  GEP  được  đưa  ra  khỏi  lớp  học  bình  thường  tối  
thiểu  300  phút  một  tuần  và  ngày  7/8

Học  sinh  có  thể  không  bị  đuổi  khỏi  lớp  GEP  vì  bị  trừng  phạt  vì  
hành  vi,  bài  tập  không  hoàn  thành,  v.v.

lịch  học  tối  thiểu  của  học  sinh  là  240  phút  mỗi  tuần.  Việc  này  
thường  được  lên  lịch  theo  các  khối  thời  gian  khác  nhau  tùy  theo  
lịch  trình  của  mỗi  trường.  Do  khó  khăn  về  lịch  trình,  giờ  này  có  
thể  là  giờ  giống  nhau  hàng  ngày  hoặc  có  thể  là  giờ  nổi.  Ngoài  ra  
còn  có  các  điều  kiện  quy  định  các  thủ  tục  lập  lịch  duy  nhất.
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THỜI  GIAN  VÀ  THỦ  TỤC  TRANG  ĐIỂM  trong

Các  học  sinh  có  năng  khiếu  từ  lớp  2-6  có  thể  không  phải  học  bù  
khi  các  em  được  sắp  xếp  trong  lớp  học  năng  khiếu.  Giáo  viên  nên  
cung  cấp  cho  học  sinh  thông  tin  dưới  dạng  một  tờ  rơi  hoặc  bằng  
cách  dán  các  số  trang  được  đề  cập  ở  một  nơi  được  chỉ  định  trong  
lớp  học.

Học  sinh  Giáo  dục  Năng  khiếu  phải  chấp  nhận  thử  thách  xem  xét  và  
học  hỏi  thông  tin  được  cung  cấp.  Học  sinh  phải  có  trách  nhiệm  kiểm  
tra  khu  vực  được  chỉ  định  để  biết  thông  tin  đã  đăng  hoặc  phát  
thông  tin.  Các  thủ  tục  giấy  tờ  thực  tế  được  nộp  trong  suốt  thời  
gian  học  Năng  khiếu  của  học  sinh  sẽ  không  cần  phải  nộp.

CHƯƠNG  TRÌNH  QUÀ  TẶNG  TRÍ  TUỆ

Lớp  GEP  là  một  phần  bắt  buộc  trong  tuần  học  của  học  sinh.  Học  sinh  
được  đánh  giá,  việc  giảng  dạy  được  lập  kế  hoạch  dựa  trên  kết  quả  
của  việc  đánh  giá,  sau  đó  giảng  dạy  và  tham  gia  tích  cực  vào  các  
bài  tập.  Sau  đó  học  sinh  được  đánh  giá  để  xác  định  sự  tiến  bộ.  Sự  
vắng  mặt  ảnh  hưởng  tiêu  cực  đến  sự  tiến  bộ  mà  học  sinh  có  thể  đạt  
được  trong  lớp  học  GEP.
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Ủy  ban  này  sẽ  được  tư  vấn  để  thiết  kế,  đánh  giá  chương  trình,  
các  hoạt  động  của  học  sinh  và  hoạt  động  như  một  nhóm  hỗ  trợ  
trong  việc  thúc  đẩy  sự  phát  triển  của  Giáo  dục  Năng  khiếu.  
Phụ  huynh,  giáo  viên,  quản  trị  viên  và /  hoặc  thành  viên  cộng  
đồng  là  một  phần  của  ủy  ban  cố  vấn.

Hiệp  hội  trẻ  em  có  năng  khiếu  Mississippi

Ủy  ban  Cố  vấn  Hành  trình
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MAGC  là  tổ  chức  nhà  nước  hỗ  trợ  học  sinh,  phụ  huynh  và  giáo  
viên  có  năng  khiếu.  Truy  cập  trang  web  để  biết  thông  tin  về  
năng  khiếu  ở  bang  Mississippi  tại  www.magcweb.org.
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