
Giáo viên hướng dẫn

Học tập có cơ cấu theo cấp lớp do giáo viên hướng dẫn và 
hỗ trợ. Điều này có thể trực tiếp với giáo viên trực tuyến hoặc 
học sinh tham gia vào các bài học hoặc hoạt động được thu 
băng từ trước.

Thí dụ có thể bao gồm (nhưng không giới hạn): Nghe bài 
học trực tiếp hoặc được thu trước với giáo viên, nghe đọc to, 
tham gia thảo luận trong lớp hoặc buổi hội họp trong lớp.

Học sinh hướng dẫn

Các hoạt động có thể được kết nối với các bài học do giáo 
viên hướng dẫn, được dẫn dắt bởi học sinh hoặc do gia đình 
hướng dẫn. Có thể trực tiếp với giáo viên trực tuyến hoặc 
học sinh tự hoàn tất các hoạt động được đề nghị. 

Thí dụ có thể bao gồm (nhưng không giới hạn): Khám phá 
các trang web hoặc ứng dụng giáo dục như Dreambox và 
Lexia; tạo tài liệu bằng BookCreator hoặc Google Apps; tự 
đọc, vẽ, hát, nhảy, hoạt động thể chất, thẻ flashcards, đếm, 
phân loại.

Lớp mẫu giáo và Lớp 1 Lớp 2 và Lớp 3 Lớp 4 và Lớp 5

Lớp Mầm Non

Được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các gia đình PK

• Các gia đình làm việc với các học sinh PK để tham gia vào các video của giáo viên, các hoạt động gia đình và các tài nguyên trực tuyến 
được đăng trên trang web của chúng tôi. https://sites.google.com/pps.net/prekremotelearning/home

• Giáo viên PK có thể cung cấp trang web hướng dẫn và các tài nguyên học tập bổ sung cho các lớp học của riêng họ.
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Giáo viên: 15-30 Phút
Không bắt buộc trực tiếp

Giáo viên: 30 Phút
Học sinh: 30 Phút

Giáo viên: 30 phút 
Học sinh: 30 phút

Giáo viên:  
20 Phút

Giáo viên hoặc học sinh:  
15-30 Phút, Không bắt buộc trực tiếp

Giáo viên: 30 Phút
Học sinh: 40 Phút

Giáo viên: 30 Phút
Học sinh: 40 Phút

Giáo viên:  
30 Phút

Toán học     Thể dục & 
Nghệ thuật

Khoa học  Khoa học 
Xã hội 

Nghệ thuật 
Ngôn ngữ

Học tập Cảm xúc 
Xã hội

Phút: bảng dưới đây miêu tả cho một ngày học.  
Giáo viên: Thời gian do giáo viên hướng dẫn. 
Học sinh: Thời gian do học sinh hướng dẫn.

Giáo viên hoặc học sinh:  
15-30 Phút, Không bắt buộc trực tiếp

Giáo viên:  
30 Phút

Giáo viên: 45 Phút
Học sinh:  Lên đến  

60 Phút

Giáo viên: 30 Phút
Học sinh: Lên đến 60 Phút

Lớp mẫu giáo đến lớp 5

Giáo viên: 20 Phút Giáo viên: 20 Phút

 
Học sinh: Lên đến 45 Phút

 
Học sinh: Lên đến 90 Phút

 
Học sinh: Lên đến 45 Phút

 
Học sinh: Lên đến 90 Phút

Giáo viên hoặc học sinh:  
15-30 Phút,  
Không bắt buộc trực tiếp

Giáo viên hoặc học sinh:  
15-30 Phút,  
Không bắt buộc trực tiếp

Giáo viên: 20 Phút

 
Học sinh: 40 Phút

 
Học sinh: 40 Phút

Giáo viên: 45 Phút

Giáo viên: 15-30 Phút
Không bắt buộc trực tiếp

Giáo viên: 45-60 Phút Giáo viên: 60-90 Phút

Các Kỳ Vọng Hàng Ngày cho lớp mẫu giáo đến lớp 5  
(dựa trên đề nghị của Bộ Giáo Dục Oregon)

    có nghĩa là các lớp Khoa học Xã hội và Khoa học có thể luân chuyển hàng tuần. 
Các hoạt động học tập bổ sung khác cho Khoa học và Khoa học Xã hội có thể 
được dẫn dắt bởi các học sinh, gia đình và/hoặc người chăm sóc.


