Ảnh chụp của học sinh mẫu giáo: Khoa Học Xã Hội
Chương trình Khoa Học Xã Hội của Gwinnett County Public Schools (GCPS) chuẩn bị cho học sinh dự
phần với tư cách công dân hữu ích trong một xã hội dân chủ. Học sinh hiểu vai trò và trách nhiệm của
công dân. Các em khám phá di sản của Mỹ và vai trò và trách nhiệm của Mỹ trên thế giới. Học sinh liên
hệ quá khứ với hiện tại. Các em học về các tương đồng và dị biệt giữa các quốc gia, nền văn hóa và con
người trên thế giới. Học sinh diễn giải bản đồ và địa cầu, xử lý thông tin, và giải quyết các vấn đề. Đề tài
nghiên cứu trong Kiến Thức Học Đường GCPS’và chương trình đào tạo kỹ năng (AKS) Nghiên cứu xã hội
bao gồm các niềm tin và các luồng tư tưởng tác động đến các quyết định và luật pháp, và tín ngưỡng
thôi thúc người giữ vai trò phán quyết; xung đột tạo nên sự thay đổi; văn hóa là sản phẩm của xã hội;
hành động ảnh hưởng đến xã hội; và trào lưu tư tưởng và con người tác động đến mọi người.
Học sinh vào mẫu giáo phải có khả năng:










Thực hiện theo các quy tắc và tham gia vào hành vi xã hội thích hợp
Mô tả cấu trúc gia đình
Mô tả sự tương đồng giữa bản thân và người khác
Tạo các biểu diễn đơn giản của nhà và cộng đồng và mô tả các thuộc tính
Hoàn thành công việc để đóng góp cho cộng đồng và truyền đạt lý do tại sao nó là quan trọng
Mô tả vai trò và trách nhiệm của nhiều ngành nghề khác nhau
Bắt đầu hiểu cách mọi người tương tác về mặt kinh tế
Khám phá việc sử dụng công nghệ
Mô tả một chuỗi sự kiện khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai

Trang chủ Hỗ trợ:
o Đặt các quy tắc và quy tắc cho các hoạt động hàng ngày
o Sử dụng hình ảnh của các thành viên gia đình để nói về những điểm tương đồng và khác biệt
giữa người
o Cho công việc của con bạn hoàn thành
o Đọc sách tiểu thuyết và sách phi viễn tưởng có các nghề khác nhau
o Khi mua hàng, nói chuyện với con về những gì bạn đang làm và tại sao
o Sử dụng hình ảnh để trò chuyện với con về quá khứ, hiện tại và tương lai
o Khám phá việc sử dụng công nghệ với con bạn
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