12 chuyến đi thực địa nghiên cứu xã hội ảo ở Georgia
Georgia Public Broadcast (GPB), chi nhánh PBS địa phương, đã tập hợp một loạt các
nguồn lực để giúp học sinh tiếp tục học ở nhà, bao gồm cả tá tập trung vào các khía
cạnh của chương trình giảng dạy kiến thức và kỹ năng học tập xã hội (AKS) của GCPS.
Địa chất và Địa lý của Georgia
1. Geographic Regions of Georgia. Từ đồng bằng ven biển đến Blue Ridge, học sinh có thể ghé thăm năm vùng sinh
lý để tìm hiểu về đặc điểm, tầm quan trọng kinh tế của họ và nhiều hơn nữa.
2. Physical Features of Georgia. Khám phá 12 năng tiêu biểu: vật lý của nhà nước gần Stone Mountain và ở đầu bên
kia của tiểu bang cũng như các đặc điểm môi trường của họ, kết nối lịch sử, và nhiều hơn nữa.
3. Georgia’s Forests. Trong hành trình tương tác này, tìm hiểu về hệ sinh thái rừng, lưới thức ăn, vòng đời, quy trình
quản lý lâm nghiệp, cơ hội nghề nghiệp, và nhiều hơn nữa.

Con người và lịch sử của Peach State (Tiểu bang Georgia)
4. Georgia American Indian Mounds. Thông qua video, thư viện ảnh, và 360 hình ảnh, học sinh có thể kiểm tra
công nghệ thời tiền sử, đổi mới và hiện vật, và phân tích thời tiền sử Ấn Độ xã hội, văn hóa và tôn giáo.
5. Creek Nation of Georgia. Hãy nhìn sâu vào cuộc sống của Quốc gia Lạch trước khi những người định cư đầu tiên
của Georgia đến, cuộc chiến để ở lại trên đất của họ, và họ bị loại khỏi Georgia vào những năm 1830.
6. Cherokee Nation of Georgia. Các học sinh nghiên cứu Quốc gia Cherokee, từ những lần đầu tiên gặp gỡ người
châu Âu đến việc ký kết Đạo luật Loại bỏ Ấn Độ của Andrew Jackson dẫn đến việc họ buộc phải di dời đến Lãnh
thổ Ấn Độ vào năm 1838.
7. Andersonville, Georgia Civil War Prison Camp. Học sinh có một chuyến du hành ngược thời gian đến một trong
những nhà tù quân sự lớn nhất trong cuộc Nội chiến.
8. Civil Rights Movement in Georgia. Bộ sưu tập ảo này gồm các video, tài liệu nguồn chính, phòng trưng bày ảnh,
bản đồ, tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và nhiều hơn nữa thu hút học sinh khám phá Phong trào Dân quyền.

Những nhân vật quan trọng trong lịch sử nhà nước của chúng ta
9. Warm Springs and The Little White House. Chuyến thăm ảo này đến Warm Springs khám phá Tổng thống
Franklin Delano Roosevelt, mối quan hệ với Georgia, bao gồm cuộc đấu tranh của ông với bệnh bại liệt và sự tương
tác của ông với công dân Georgia.
10. Jimmy Carter in Georgia. Một cuộc hành trình qua cuộc đời đáng chú ý của James Earl, ông Jimmy Keith Carter,
Jr., đưa các học sinh từ Tổng thống Carter, những năm đầu ở quê nhà, Plains, qua thời gian làm thống đốc và tổng
thống và những thành tựu sau nhiệm kỳ tổng thống.

Giáo dục và Doanh nghiệp tại Georgia
11. University of Georgia. Trong chuyến đi thực tế ảo này, học sinh tìm hiểu về sự ra đời của Đại học Georgia
(UGA), tổ chức nhà nước-điều lệ đầu tiên, và cuộc đấu tranh quá khứ của nhà trường với các vấn đề xã hội như
chủng tộc và phân biệt đối xử về giới.
12. Entrepreneurship in Georgia. Khám phá nền kinh tế độc đáo của Georgia, thông qua một nghiên cứu trong
năm công ty lớn nhất của tiểu bang.
Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem cho phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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