Trường Học Ngoài Công Viên (School in The Park)
Các câu hỏi để hỏi con em quý vị
TRÁNH NHỮNG CÂU HỎI NÀY

THAY VÀO HÃY THỬ HỎI NHỮNG CÂU NÀY

Hôm nay Trường Học Ngoài Công Viên (SITP)
như thế nào?
Công việc khó khăn hay vui thích?

Phần thích nhất trong ngày của em tại SITP là
gì? Tại sao?
Hôm nay em đã làm cái gì vui ở SITP? Cho tôi
hai ví dụ.

Cái gì hôm nay em cho là khó khăn? Hãy cho
tôi ít nhất một ví dụ.
Hôm nay em đã đến viện bảo tàng nào? (điều Cho tôi biết em đã làm gì ở viện bảo tàng
này chỉ gợi nói ra tên của viện bảo tàng mà
____________ ngày hôm nay.
thôi). Khi quý vị biết được tên của viện bảo
tàng, hãy hỏi:
Em có làm cái gì ở viện bảo tàng
____________ ngày hôm nay không?
Em có thấy điều gì bất thường hôm nay tại
công viên/viện bảo tàng không?
Em có thích SITP ngày hôm nay không?

Cái gì em không thích ở SITP và tại sao? Nếu
em có thể thay đổi một cái gì về sinh hoạt đó,
em sẽ thay đổi nó thế nào?

Em đã học được gì nhiều ở (tên của bảo tàng
viện) không?

Nói cho tôi biết điều gì khác em muốn học tại
(tên của viện bảo tàng).

Cho các học sinh gặp khó khăn trong việc diễn đạt bằng lời:
Em có thể vẽ một tấm hình về những gì em đã học được ở SITP không? (Sau đó, quý vị có thể
đặt những câu hỏi dựa trên tấm hình.)

Người lớn hỏi học sinh: “Trên thang điểm từ 1 đến 5, với 1 là thấp nhất và 5 là cao nhất … em
cảm thấy thế nào khi đến SITP ngày hôm nay? Tại sao em cảm thấy như thế?”

