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Kỹ năng Căn bản Ban đầu:
Hệ thống Trường Công lập Boston (BPS) sẽ tạo điều
kiện để các học sinh sắp vào lớp 3 sẵn sàng vươn lên
tại trường thông qua việc đảm bảo học sinh lớp K-2 đáp
ứng hoặc vượt mức kỳ vọng về khả năng đọc hiểu của
khối lớp.

#1: LOẠI BỎ KHOẢNG CÁCH VỀ CƠ HỘI VÀ THÀNH
TÍCH: Giúp học sinh đạt kết quả tốt và công bằng
#2: THÚC ĐẨY VIỆC HỌC:
Các trường học chất lượng cao và lớp học vui vẻ trên
toàn học khu
#3: LẮNG NGHE MỌI TIẾNG NÓI:
Các bên cùng đưa ra quyết định, cùng chịu trách nhiệm
và hợp tác với nhau.
#4: MỞ RỘNG CƠ HỘI:
Tài trợ công bằng, hợp lý và môi trường rộng mở
#5: XÂY DỰNG LÒNG TIN: Các nhân viên có năng
lực, đầy sự quan tâm, phản ánh tính đa dạng của học
sinh và chú tâm vào dịch vụ
#6: KHƠI DẬY TINH THẦN HỢP TÁC: Mở rộng việc
học tập ra bên ngoài môi trường lớp học và kết nối

Việc phải làm:
Giảm mức độ chênh lệch trong chất
lượng giảng dạy trên toàn học khu bằng
cách thực hiện một Chiến lược Học tập
được diễn giải cụ thể.

Cách thực hiện:
▫

Áp dụng những loại tài liệu
▫
giảng dạy chất lượng cao, phù
hợp về văn hóa
▪ Đầu tư vào việc áp dụng,
huấn luyện & hỗ trợ
▪ Tất cả các môn, mọi khối
▫
lớp: bắt đầu từ kỹ năng
căn bản, K-8

Áp dụng những tài liệu giảng
dạy chất lượng cao dành cho
ESL, SLIFE và các chương
trình song ngữ.
Đầu tư vào hệ thống quản lý
học tập để tuyển lựa

HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON

Tương
ứng
với Kế hoạch ChiếnƯu
lược
của BPS
tiên năm 2020 của
Dịch vụ Căn
Sáng kiến Chiến
bản

lược

Học khu

Chương trình
học

Triển khai chương trình Focus
cho Lớp K-2

2.5 Triển khai những kỳ vọng và chương trình học tiểu học nghiêm túc,
nhất quán
2.8 Triển khai một kế hoạch phát triển chuyên môn toàn diện trên toàn học khu

Huấn luyện

Huấn luyện từ lớp K-1 ở các
Trường Chuyển đổi và từ K-2 ở
các Trường không Chuyển đổi

2.2 Hỗ trợ và huấn luyện giáo viên để đem lại những cơ hội học tập hòa nhập
chất lượng cao, nhằm đảm bảo học sinh khuyết tật được phục vụ tốt trong điều
kiện giáo dục thông thường.

Phổ cập
chương trình
Nhà trẻ (PreK)

Phục vụ 540 học sinh ở UPK,
Hợp tác với các CBO

2.4 Triển khai toàn phần chương trình nhà trẻ
3.7 Thu hút sự tham gia của các gia đình và cộng đồng để thấu hiểu nhu cầu
6.2 Cộng tác với các tổ chức đối tác
6.5 Thu hút các đối tác quan trọng tham gia quyết định

Chứng nhận
NAEYC

Tận dụng quy trình chứng nhận
để nâng cao chất lượng

2.7 Biến mỗi trường học thành một không gian an toàn cho mỗi học sinh của
BPS, hỗ trợ và đem lại sự bảo vệ cần thiết để các em học tập, phát triển và
vươn lên.

Đánh giá

Xây dựng các chỉ báo về mức
độ sẵn sàng đi học cho các Đối
tác chương trình Từ Sơ sinh
đến Tám tuổi.

5.6 Tăng tính minh bạch và tinh thần chịu trách nhiệm bằng việc cung cấp
những công cụ dữ liệu mới, bảng điều khiển và báo cáo công khai.
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Chiến lược
Học tập:
Giảng dạy
Công bằng Kỹ
năng Căn bản
Ban đầu

▫

Các chương trình học được điều chỉnh cho tương xứng với
tiêu chuẩn và những thay đổi quan trọng trong việc dạy đọc:

▪

Giảng dạy có hệ thống và rõ ràng ở các Kỹ năng Nền
tảng (âm học, nhận thức về âm vị học, nói lưu loát)

▪

Làm việc hàng ngày với các đoạn văn phức tạp, tương
ứng với khối lớp (và cao hơn) (dần thoát khỏi các bài
đọc phân trình độ) và ngôn ngữ học thuật

▪

Khối lượng đọc nhằm xây dựng vốn hiểu biết thông qua
các bài có nội dung giả tưởng và phi giả tưởng phong
phú

▫

Hỗ trợ và điều chỉnh cách giảng dạy nhằm hỗ trợ các em tiếp
cận những đoạn văn và cách giảng dạy phù hợp với khối lớp
(và cao hơn)

▫

Can thiệp trong quá trình dạy đọc theo khối lớp

▫

Lựa chọn những đoạn văn có giá trị, hỗ trợ về văn hóa và
ngôn ngữ

▫

Tập trung vào tình hình học tập của các học sinh Da đen và
gốc Latinh, học sinh theo chương trình Người học Anh ngữ
và Học sinh có Khuyết tật.
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Tại sao chúng
ta chú trọng
và Kỹ năng
Căn bản?

Dữ liệu về Kỹ năng Căn bản MAP của Học khu năm 2019
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Tại sao chúng
ta chú trọng
và Kỹ năng
Căn bản?

Nghiên cứu Chiều dọc BPS ExCEL P-3 - McCormick và đồng sự, 2019

Lồng ghép nhiều Yếu tố vào Kỹ năng đọc Thuần thục

Chương trình học Focus
và phương pháp tiếp cận
kỹ năng căn bản của học
khu trước năm 2018:
Các phương pháp giảng dạy
kỹ năng căn bản ban đầu
chưa tương xứng với cả tiêu
chuẩn và khoa học nhận
thức.

Những điều chỉnh đối với
chương trình Focus từ
năm học 2018 cho đến
năm học 2021 đã giải
quyết tất cả các phương
diện, đặc biệt là nhận
thức về từ (Giải mã, Nhận
mặt từ, Âm vị).

Xuyên suốt từ lớp PreK
đến lớp 2, chương trình
học, cách đánh giá và
học tập chuyên môn của
học khu nay đã chạm
đến mọi phương diện
của kỹ năng đọc.

Điều chỉnh Chương trình học và Học tập Chuyên môn trên cơ sở Thông tin
●

●
2018

Các kỹ năng nền
tảng được lồng
ghép đầy đủ vào
chương trình giảng
dạy Focus
Viết SFL (Ngôn ngữ

●

học Chức năng Hệ
thống) ở lớp K2-2

●
●

Công cụ Sàng
lọc Kỹ năng
Căn bản Phổ
cập Toàn học
khu

Đoạn văn có thể giải
mã
Hoạt động thẩm tra
của CLSP đối với
chương trình học,
dẫn đến bổ sung
thêm các đoạn văn
thúc đẩy kỹ năng

2021

●

Bổ sung Heggerty vào
chương trình Focus
cho K1

●

Mở rộng việc huấn
luyện tập trung vào kỹ
năng căn bản và tính
công bằng

●

Tiếp tục điều chỉnh
cho CLSP

●

Nộp báo cáo lên
EdReports

●

PD có nội dung về Kỹ
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Kỹ năng Căn bản
Nền tảng với
IT
những Học viên
Nhỏ tuổi nhất
Jacqueline Elias,
Giáo viên SEI K1, trường
Tiểu học Blackstone

“Đào tạo cách sử dụng âm vị học có tác động
lâu dài và đáng kể đối với khả năng đọc.”
(Kilpatrick, 2015)

“

Tính công bằng trong giảng dạy có được khi giáo viên củng
cố việc học đến mức độ mà sự củng cố ở một thời điểm nào
đó không còn nữa, từ đó học sinh được độc lập hoàn toàn.
Tiếc rằng, điều tôi thường thấy lại là sự củng cố quá mức và
chỉ là những sự chèo chống lâu dài trong việc giảng dạy. Học
sinh vẫn là những người học thụ động; các em hoàn toàn
chưa biến những thói quen và quy trình nhận thức thành của
mình. Ngược lại, một người học độc lập sẽ nắm được cách
vận động trí óc mà em đó có thể sử dụng.
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-

Zaretta Hammond

Những đoạn văn có
thể giải mã nhằm
xây dựng hiểu biết
và hỗ trợ văn hóa
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Kỹ năng Căn bản Ban đầu: Hướng về Phía trước

20202021
- Khởi động chiến lược
kỹ năng căn bản ban
đầu với những loại tài
liệu tương ứng trên tất
cả các loại hình lớp học
và thành phần
- Huấn luyện tập trung
và tính công bằng và kỹ
năng căn bản ở Nhóm
đối tượng A (Chuyển
đổi)
- Điều chỉnh quan hệ
hợp tác xoay quanh
trọng tâm Kỹ năng Căn
bản

20212022

- Mở rộng huấn luyện kỹ năng căn bản ban đầu với
Nhóm đối tượng B
- Mô hình Kỹ năng Căn bản MTSS
- Chiến lược kỹ năng căn bản song ngữ
- Toàn học khu áp dụng Công cụ Sàng lọc Phổ cập
- Tăng cường PD/tài liệu cho các đối tác
- Đánh giá kỹ năng viết trên toàn học khu
- Tạo chương trình đào tạo trung thực cho ban
giám hiệu

20222023
- Triển khai trên toàn học khu các tài liệu,
biện pháp giảng dạy và đánh giá tương
xứng với các tiêu chuẩn và hỗ trợ văn hóa
- Tập trung vào Kỹ năng Căn bản Bậc 2 và
Bậc 3
- Tăng cường PD/tài liệu cho các đối tác

20232024

Mở rộng phương pháp
tiếp cận kỹ năng viết được
điều chỉnh tương xứng
theo chiều dọc kết hợp hỗ
trợ huấn luyện
Đánh giá Trung thực: tiếp
tục xác định những biện
pháp nào là phù hợp nhất
với kết quả của học sinh

