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Đây là tháng và tuần của Digital Citizenship (Trách 
Nhiệm trong Việc sử Dụng Kỹ Thuật) 
Được thông báo về digital citizen có nghĩa là gì?  Đây là tuần lễ để tìm hiểu. 

Từ đây cho đến thứ Sáu, ngày 13 tháng Mười, PPS đang tiến hành Tuần lễ Digital Citizenship lần 
đầu tiên. Tháng Mười là tháng của Digital Citizenship và National Awareness, và năm nay Văn 
Phòng IT của PPS cung cấp thông tin về kỹ thuật trong suốt một tuần lễ. 

Trong tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin có liên quan đến tất cả nhân viên, học sinh và 
gia đình của các em. Nội dung sẽ được chia sẻ qua nhiều phương tiện khác nhau gồm có các tấm 
bích chương, các tờ quảng cáo, những bài viết trên mạng xã hội, v.v. Theo dõi PPS IT qua Twitter 
và Facebook và Portland Public Schools qua Twitter và Facebook. Chúng tôi đang sử dụng 
#ppsdigcit để chia sẻ nội dung trong tuần này. 

Văn Phòng IT  và Dịch Vụ Thư Viện đã cùng hợp tác để đề nghị một giáo án cho việc giảng dạy 
các khái niệm về digital citizenship. Việc giảng dạy này, có từ Common Sense Media và Google, 
phù hợp với Oregon Library Standards, Common Core Standards, và ISTE Student Standards. 

Các bài học về digital citizenship cho mỗi cấp lớp được phác thảo trong trang web PPS Digital 
Citizenship Curriculum. Mỗi trường học có thể tự soạn thảo một kế hoạch toàn diện để giảng 
dạy bài học. Ví dụ, một giáo viên thư viện của trường học hoặc một giáo viên lớp học có thể 
giảng dạy những bài học này trong tháng Mười hoặc kéo dài trong suốt niên học. Chúng tôi sẽ 
gửi bản sao của student-friendly AUP này, nhưng giáo viên cũng có thể tự in được. 

Đây là điều mà giáo viên của thư viện trường Trung học Jackson, Tini Maier, đã nói về chương 
trình giảng dạy này: “Mới tuần vừa qua tôi đã sử dụng bài học ‘Identifying Quality Sites’ trong 
trang mạng đánh giá. Không thể nào, và không bao giờ, tôi có được thì giờ để thực hiện một 
điều tốt được như vầy". 

https://www.commonsense.org/education/scope-and-sequence
https://sites.google.com/site/oregonschoollibrarystandards/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/
http://www.iste.org/standards/for-students
https://sites.google.com/apps4pps.net/ppsdigcit/home
https://sites.google.com/apps4pps.net/ppsdigcit/home
https://drive.google.com/file/d/0BxC2li14GxrEa3l3MU9XTXlwdEU/view

