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Quýý vӏ ÿã thҩy nhӳng
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biӇu tѭ
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Nhӳ
ӳng biӇu tѭӧng thuӝc vӅ sӵ
s Uyên Bác và Phӭc Tҥp
p giúp hӑc sinh hiӇu khái niiӋm
thҩu ÿáo hѫn và
à phát huy khҧ
ҧ năng suy ng
ghƭ phê phán cӫa các em. Nhӳng cách vұn
dөn
ng tѭ duy nàyy giúp hӑc sinh ÿào sâu hѫ
ѫn mӝt khái niiӋm (uyên bác) và hiӇu khá
ái niӋm
ÿó mӝt cách ph
c t̹p hѫn.
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Ĉún
ng vұy, ÿӇ thұ
ұt sӵ hiӇu rõ ÿiӅu gì, chún
ng ta phҧi nói ÿѭӧc ngôn ngӳ
n
chuyên vӅ
Ӆ ÿӅ tài
ÿó. Chúng ta khô
ông thӇ hiӇu chính xác ÿӅ tài nӃu không biӃt các chii tiӃt, quy ÿӏnh
h và
mô thӭc liên kӃtt vӟi ÿӅ tài ÿó
ó hoһc hiӇu cá
ách thay ÿәi cӫa
c nó nhѭ th
hӃ nào cǊng nhѭ
n
nhӳ
ӳng cách nhìn
n khác nhau vӅ
v nó.

Lӡi ha
ay ý ÿҽp

Khi nhìn nhӳng biӇu tѭӧng trrên, quý vӏ hãy ÿӇ ý ÿӃn hình vӁ vì mӛi biӇu tѭӧng ÿӅu có
ý ng
ghƭa. Nên nhӟ
ӟ rҵng mөc tiiêu cӫa chѭѫ
ѫng trình là kh
hông phҧi dҥyy cho hӑc sinh
h hình
vӁ các
c biӇu tѭӧn
ng mà dҥy ch
ho các em sӱ dөng các biӇ
Ӈu tѭӧng này ÿӇ “vұn dөng
g tѭ
duyy” nhҵm hiӇu ÿѭӧc ÿӅ tài hay
h khái niӋm
m mӝt cách rõ ràng và sâu sҳc hѫn.

““SΉ thông thái b͇t nguͫn t ó
óc
h
hoài
nghi”
~ Socrates





Liên lҥc chúng tôi:

h – BiӇu tѭ
ѭӧng này tӵ nó ÿã nói lên ý nghƭa cӫa nó. Cһp
Ngôn ngӳ cӫa môn hӑc
mô
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Ӆ mӝt ÿӅ tài hay mӝt khái niӋm.
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ҿ cӫa lӡi nói, chӳ
tҳt,, và v.v... Ví dө:
d ÿӇ thұt sӵ
ӵ hiӇu rõ mӝt khái niӋm toá
án hӑc, chúng
g ta phҧi nói “ngôn
ngӳ
ӳ toán hӑc”. NӃu
N bҧo mӝt hӑc sinh làm mӝt bài toán
n cӝng hay toá
án trӯ, không
nhӳ
ӳng em phҧi hiӇu chӳ “tәn
ng sӕ” và “hiӋu sӕ” mà còn
n phҧi hiӇu cҧ
ҧ nhӳng biӇu thӭc
t
trong ÿó thѭӡng
g có nhӳng ký
ý hiӋu, nhѭ: 27
2 + (16 - 5) =
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Chi tiӃt – Nhân quý vӏ xem xét biӇu tѭӧng này, quý vӏ hãy suy nghƭ vӅ
nhӳng chi tiӃt cӫa bông hoa và mӛi phҫn (các cánh hoa, v.v..) góp lҥi nhѭ thӃ nào
ÿӇ làm thành mӝt bông hoa. Chi tiӃt giúp chúng ta hiӇu biӃt rõ thêm mӝt ÿiӅu. Chi
tiӃt hӛ trӧ thêm cho viӋc hiӇu biӃt mӝt ý tѭӣng lӟn hay mӝt khái niӋm (ý chính). Chi
tiӃt bao gӗm: thành phҫn, yӃu tӕ, tính chҩt, ÿһc ÿiӇm, và biӃn cách. NӃu chúng ta
xem lҥi ví dө vӅ toán ӣ phҫn trên: 27 + (16 - 5) = chi tiӃt là các con sӕ (thành
phҫn cӫa biӇu thӭc).

Cҫn Tìm Sách Hay?

Thѭ viӋn cӫa chúng tôi có nhiӅu sách
ÿӇ phө huynh mѭӧn vӅ tham khҧo.

Sách tham khҧo:
Guiding the Gifted Child
(H́ͳng D̓n Tr͓ Có Năng Khi͗u)
cӫa James T. Webb, Ph.D

Có thӇ tìm ra nhӳng chi tiӃt trong mӝt câu truyӋn là chìa khoá giúp chúng ta phân
tích bài ÿӑc sâu hѫn. Mһc dù chúng ta thӯa nhұn rҵng trong câu truyӋn Ba Chú
Heo (The Three Pigs) mӝt trong ba chú heo mһc áo ÿӓ, chúng ta có thӇ ÿӗng ý là
màu cӫa cái áo chҷng liên quan gì ÿӇ giúp chúng ta hiӇu rõ hѫn câu truyӋn.

Trong quy͛n ćm nang này, Ti͗n sƭ
Webb vi͗t vô sͩ ÿ͙ tài v͙ cách d̹y
dͯ con tr͓ có năng khi͗u. Mͱt sͩ ÿ͙
tài nói v͙ nh·ng ÿ͏c ÿi͛m cͿa năng
khi͗u, giao ti͗p vͳi b̹n bè, v̽n ÿ͙
g͏p ph̻i vͳi anh chͣ em, k luͅt,
khích l͟, và cách gi̻i to̻ căng
th͋ng.

Mô thӭc – Chҷng có gì là lҥ khi hình này biӇu tѭӧng cho mô thӭc (ÿӇ ý
hình tròn, ÿѭӡng gҥch thҷng, hình tròn chҥy ngoҵn ngoèo theo hình chӳ chi). NӃu
có hӓi ai thì chҳc chӍ là bҧo ngѭӡi ÿó làm mӝt viӋc ÿѫn giҧn là tiӃp tөc mô thӭc này.
Mô thӭc là nhӳng thành phҫn hay yӃu tӕ ÿѭӧc lһp ÿi lһp lҥi trong các ý tѭӣng, ÿӗ
vұt, câu truyӋn, và nhӳng viӋc xҧy ra. Mô thӭc có thӇ ÿoán trѭӟc, lһp ÿi lһp lҥi và
có thӭ tӵ.

The Gifted Kids Survival
Guide: For Ages 10 & Under
(Sách H́ͳng D̓n Cách Thích ng
cho Tr͓ Năng Khi͗u t 10 tuͭi trͷ
xuͩng)



Chúng ta thҩy mô thӭc trong toán: các hàng sӕ, hình hӑc; văn chѭѫng: “Little pigs,
little pigs! Let me come in…”; khoa hӑc xã hӝi: mô thӭc trong sӵ biӃn ÿӝng và әn
ÿӏnh, trong hành vi; và còn nhiӅu nhiӅu nӳa… Khҧ năng nhұn ra các mô thӭc ÿѫn
giҧn ӣ mӭc xa hѫn ÿӇ xác ÿӏnh nguyên nhân và hұu quҧ cӫa mӝt mô thӭc hoһc
nhұn ra nhӳng sӵ liên quan giӳa các mô thӭc vӟi nhau thұt là khó và ÿòi hӓi phҧi
biӃt suy nghƭ phê phán. Hãy ÿón xem phҫn tìm hiӇu vӅ Quy Tҳc, Ĉҥo Ĉӭc và Tѭ
Tѭӣng Lӟn trong bҧn tin tӟi cӫa chúng tôi.

và

The Gifted Kids Survival
Guide: A Teen Handbook
(Sách H́ͳng D̓n Cách Thích ng
cho Tr͓ Năng Khi͗u: Sͭ Tay Thi͗u
Niên) cӫa Judy Galbraith, M.A.
Bà Galbraith ÿã làm vi͟c vͳi c̻ trăm
tr͓ em có năng khi͗u ÿ͛ vi͗t quy͛n
sách này. Sách ÿ́ͻc vi͗t b͉ng th͛
văn thân thi͟n vͳi tr͓ em và có mͽc
ÿích cͩ v̽n và tr̻ l͵i th͇c m͇c cho
tr͓ em có năng khi͗u.

Siêng năng thì gһt ÿѭӧc quҧ tӕt
Là phө huynh, chúng ta muӕn bҧo vӋ con em chúng ta.Chúng ta không vui khi thҩy
con em phҧi vҩt vҧ, dù là ÿҥp xe ÿҥp, hӑc mӝt khái niӋm mӟi hay mӝt lӟp khó (lӟp
danh dӵ hay môn cao cҩp AP, hӑc ÿҥi hӑc, …) và tӵ nhiên chúng ta muӕn “giúp”
các em ngay. Tuy nhiên, dѭӟi hình thӭc bҧo vӋ con em, thѭӡng chúng ta giúp con
em bҵng cách không cho các em theo hӑc nhӳng lӟp khó và làm phҫn khó (suy
nghƭ) giùm các em. Chúng tôi không kêu quý vӏ ÿҭy con em vào nhӳng hoàn cҧnh
bҩt lӧi cho các em, nhѭng chúng ta nên can ÿҧm cho con em cѫ hӝi làm nhӳng
công viӋc khó khăn rӗi hӛ trӧ các em. Trҿ em cҫn trҧi qua nhӳng căng thҷng và
mӋt mӓi do các tѭ tѭӣng muӕn vѭӧt khó và kǤ vӑng cao gây ra. Nhѭ thӃ, các em
sӁ trӣ nên kiên cѭӡng, ÿӗng thӡi cǊng nói lên rҵng chúng ta tin tѭӣng các em sӁ
thành công (ngay cҧ khi các em thҩt bҥi). ĈiӅu này cǊng tұp cho các em bӅn chí,
luôn nӛ lӵc ÿҥt mөc tiêu và không nҧn lòng trѭӟc thҩt bҥi. Hӑc trҧi qua khó khăn ÿӇ
ÿi ÿӃn thành công là mӝt ÿӭc tính rҩt quý, và dӉ hӑc lúc niên thiӃu hѫn là lúc
trѭӣng thành.



Khu Hӑc Chính Garden Grove




Cradles of Eminence:
Childhoods of more than 700
famous men and women
(Nhӳng Cái Nôi Xu̽t Chúng: Th͵i
Niên Thi͗u cͿa trên 700 nam n· danh
nhân)
cӫa Ted George Goertzel và Ariel
Hansen biên soҥn
Quy͛n sách này nói v͙ buͭi thi͗u th͵i
cͿa các danh nhân nh́ Thomas
Edison, Albert Einstein, và ÿi͛m l̹i
nh·ng khó khăn và kinh nghi͟m ÿã
ÿ́a nh·ng vͣ này lên ÿ͡nh vinh
quang.
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