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Schoology là một hệ thống quản lý việc học mà tăng cường việc học mặt-đối-mặt và học tập từ
xa qua các phướng cách thông tin truyền đạt, sự cộng tác và học tập của riêng học sinh.
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Chuyển đổi Giáo dục Vượt Ngoài Cơ Sở Nhà trường Truyền thống
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• Một trung tâm cho việc học tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia, cho
việc giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn và đẩy nhanh việc học.
• Sự cộng tác ngay tại lúc giữa ban lãnh đạo và nhân viên điều hành
• Hỗ trợ FCPSOn trong sự chuyển đổi việc giảng dạy và việc học tập để chuẩn
bị học sinh cho tương lai

------------Cho Giáo viên:

Tăng cường Việc Thực hành Giảng huấn

• Cộng tác trong việc triển khai giáo trình

• Các công cụ cho giải quyết vấn đề, điều tra và thiết kế các giải pháp
đầy sáng tạo mà nâng cao sự tham gia của học sinh
• Trao đổi ngay tại lúc giữa giáo viên và học sinh

------------cho Học sinh:

Chuẩn bị để Thành công trong Thế kỷ 21

• Các công cụ dạng số tân thời để khám phá và trao đổi ý tưởng và
chuẩn bị cho thế giới làm việc và đại học
• Môi trường cộng tác để làm việc độc lập trong nhóm
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• Định ra mục đích, hoàn thành công việc và quản lý dự án với luôn luôn có
tiếp cận đến tài liệu lớp học
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Nhận Biết Học sinh Đang Học gì?
•

Thêm tiếp cận chi tiết đến các hoạt động học tập

•

Nhanh chóng thấy được tất cả lịch học của học sinh ở cùng một lúc

•

Phụ huynh tham gia vào các nhóm như hội phụ huynh học sinh (PTA)

s Schoology
Trên 60,000 trường K-12 và đại học trên toàn thế giới sử dụng Schoology nhằm định hướng
kinh nghiệm học hành và cải thiện thành quả của học sinh. Hãy tìm hiểu thêm về Schoology
trên mạng FCPS tại https://www.fcps.edu/schoology.
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