Những học
sinh học tập
sớm phát
triển mạnh

Trong không gian năng động, vui tươi, an toàn và dễ
đoán bao gồm:
vui chơi

lựa chọn

sáng tạo

vận động

khám phá
tương tác xã hội

Khi được cung cấp những kinh
nghiệm học tập có ý nghĩa để thúc
đẩy sự phát triển:
đọc
viết
nói
nghe
kể chuyện
giải quyết vấn đề
hạnh phúc
suy nghĩ
-tất cả trong bối cảnh của các áp
dụng thực tế

Early Learners (Các Học Sinh Học Tập

Sớm): Trong PPS, Early Learners bao gồm

các học sinh lớp mầm non (3 tuổi) đến các
học sinh bắt đầu lớp 3 (8 tuổi). Tầm nhìn
của PPS P-3 là cung cấp các trải nghiệm
chất lượng cao và phù hợp cho các học
sinh và gia đình trong những năm học cơ
bản này.

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Trong các cộng đồng được kết nối và
hỗ trợ của gia đình, bạn bè và các nhà
giáo dục.
Khi việc giảng dạy và học tập về tình
cảm - xã hội được hòa nhập và làm
gương một cách rõ ràng và chân thực
trong suốt ngày - thúc đẩy sự chăm sóc
bản thân và cộng đồng cũng như xây
dựng mối quan hệ tích cực.
Trong môi trường học tập mà
ở đó ngôn ngữ, văn hóa, chủng
tộc và bản sắc của học sinh được
nhận thấy, nghe thấy và khẳng
định- và ở đó họ được tham
gia vào những trải nghiệm
đích thực với nhiều ngôn
ngữ, văn hóa, chủng tộc và
bản sắc.
Khi các nhà giáo dục thể
hiện sự khiêm tốn trong
văn hóa và hợp tác với
các gia đình để hiểu các tài
sản, giá trị, văn hóa và kinh
nghiệm của gia đình giúp
hình thành phương pháp
học tập của con cái họ.
Khi các nhà giáo dục hiểu
và nắm bắt được các hệ
thống thần kinh học tập đa
dạng và khuyết tật, nhận thấy
bản thân tốt nhất của mỗi đứa trẻ,
đón nhận từng học sinh ở trình độ của
họ, cộng tác để hỗ trợ sự phát triển và
cung cấp nhiều điểm truy cập để cho
phép tất cả học sinh tham gia vào việc
học tập có ý nghĩa.

