Bài tập ở Nhà

Các Thông tin và Lời Khuyên dành cho Phụ Huynh

P

hụ huynh và gia đình đóng một vai trò quan trọng trong tiến
trình làm bài tập ở nhà. Cùng nhau, gia đình có thể giúp trẻ phát
triển thói quen chăm học và thái độ tốt để trở thành người học
hỏi suốt đời. Công việc của quý vị không phải là làm việc cho con cái,
nhưng là để hỗ trợ con cái, khuyến khích và đặt câu hỏi giúp con cái có
khả năng tự trả lời.

Tại sao giáo viên cho bài tập ở nhà?
Giáo viên sử dụng bài tập ở nhà:
• Để giúp học sinh hiểu và xem lại các bài vở đã được học trong lớp
• Để xem học sinh có hiểu bài hay không
• Để giúp học sinh tìm hiểu làm thế nào để tìm và sử dụng thêm
thông tin về một môn học
• Để dạy con cái có trách nhiệm và tập thói quen.

• Khuyến khích sự tháo vát và kỹ năng giải quyết vấn đề của con em
quý vị. Ví dụ, nếu quên một bài tập, hãy hỏi con: "Có phải bài đó
được đăng tải trực tuyến ở đâu đó không?" "Con có thể gọi bạn nào
trong lớp con để lấy bài đó không?" Hoặc "Con đã tìm hết trong túi
sách ba lô con chưa?"
• Thiết lập một thông lệ cho những thói quen ăn uống và ngủ nghỉ
lành mạnh của gia đình
• Tham gia vào Đêm Trở Lại Trường, các cuộc họp của Phụ huynh &
Giáo chức, và buổi đón tiếp gia đình; và đọc tất cả các thư từ gửi từ
nhà trường.

Con tôi phải dành bao nhiều thời giờ để làm bài tập ở
nhà mỗi tối?
Hầu hết các nhà giáo dục đồng ý:
• Đối với học sinh Lớp K-2, bài làm ở nhà hữu hiệu hơn khi làm bài
không quá 20 phút mỗi ngày đi học.
• Các học sinh lớn hơn ở Lớp 3 đến Lớp 6 có thể xử lý khoảng từ 30
đến 60 phút mỗi ngày.
• Đối với học sinh trường Sơ trung và trường Trung học, có thể chỉ
định 2 giờ làm bài tập ở nhà.
• Tuy nhiên, thời gian và phương sách làm bài tập có thể thay đổi từ
giáo viên này đến giáo viên khác và từ trường này đến trường khác.

Một số điều cần hỏi về bài tập ở nhà
• Thường là vào Đêm Trở Lại Trường, giáo viên của con quý vị có thể
nói cho quý vị biết, là thầy / cô ấy dự kiến các học sinh dành bao
nhiêu thời gian để làm bài tập ở nhà.
• Giáo viên của con em quý vị có thể có một trang mạng hoặc tài
nguyên khác có đăng tải bài tập ở nhà.
• Trường của con em quý vị có thể có một hệ thống chấm điểm trực
tuyến, cho phép phụ huynh kiểm tra điểm, việc đi học chuyên cần
và tình trạng bài tập ở nhà của con em mình hàng ngày. Điều này
cho phép quý vị đặt lên hàng đầu của bất kỳ vấn đề nào trước khi
chúng trở thành vấn đề rắc rối.

Cách hỗ trợ con em quý vị nỗ lực làm bài ở nhà

• Điều quan trọng là phải biết xử lý bài tập ở nhà thế nào nếu con em
quý vị cần phải vắng mặt. Hãy chắc chắn rằng quý vị và con em quý
vị biết và hiểu chính sách này cho mỗi lớp.

• Cân bằng những nhu cầu khác về thời gian của con em quý vị - các
sinh hoạt của nhà trường, thể thao, công việc nhà, với thời gian dự
kiến để làm bài tập ở nhà.
• Nhận biết phong cách học tập của con em quý vị. Một số học sinh
hoạt động tốt hơn khi thường có giờ nghỉ ngơi, một số học sinh
hoạt động tốt trong môi trường năng động, một số khác hoạt động
tốt trong môi trường yên tĩnh tuyệt đối. Hãy thảo luận những vấn
đề này với con em quý vị, có thể thử tìm ra thời điểm và bối cảnh
phù hợp để hoàn thành bài tập ở nhà.

Để biết thêm thông tin, đi tới:
www.capta.org/homework
Hoặc tìm kiếm "bài tập về nhà" tại www.PTA.org

