
 
 

 
 

Gifted and Talented Virtual EXPO 2020 
(Triển Lãm Ảo 2020) 

 
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

Rộng mở cho mọi học sinh giỏi và có tài trong niên khóa 2019-2020. Sự tham dự thì tự 

nguyện. 

 

BƯỚC ĐẦU TIÊN 

Để đủ điều kiện tham dự, các học sinh ưu tú phải ghi tên và đồng ý với “HISD Media Release” 
vào ngày 

Thứ Tư, 29 tháng Tư, 2020. 

 
CHI TIẾT TRIỂN LÃM ẢO 

• Ai? 

o Tất cả những học sinh giỏi và có tài: 
▪ Đã ghi tên và được xác nhận sự tham dự, và 

▪ Đồng ý với “HISD Media Release”. 

• Điều Gì? 

o “Virtual GT Expo” (triển lãm GT ảo) để trưng bày những nghiên cứu độc lập của các 
học sinh ưu tú, và họ: 
▪ Đã ghi tên và được xác nhận sự tham dự, và 

▪ Đồng ý với “HISD Media Release”. 

o Phim video phải do học sinh thực hiện và nói về học sinh này. 
o Phim video phải dài năm phút hay ngắn hơn và gồm những điều sau: 

▪ Học sinh giải thích chủ đề được chọn, 

▪ Chi tiết cuộc nghiên cứu hay hoạt động phát triển, 

▪ Diễn tả sự áp dụng vào thực tế, 

▪ Các kế hoạch hay đề nghị cho những bước kế tiếp hoặc những nghiên cứu 
tương lai. 

• Khi Nào? 

o Việc ghi danh chấm dứt ngày 30 tháng Tư, 2020 

o Hạn chót nộp đơn trên mạng: 

▪ 11 tháng Năm, 2020 – học sinh tiểu học 

▪ 18 tháng Năm, 2020 – học sinh trung học 

o Triển lãm ảo cho công chúng 18 tháng Năm –1 tháng Sáu, 2020 

o Học sinh thắng giải được công bố ngày 26 tháng Năm, 2020 

• Tại Sao? 

o Thời gian các học sinh học hành từ xa là thời gian rất tốt để thu hút các 
em với những nghiên cứu độc lập. 

o Những nghiên cứu độc lập cho phép các học sinh ưu tú mở rộng và làm sâu đậm 
hơn việc học hành qua các khả năng nghiên cứu và trình bày.  

https://forms.gle/hSexHAUyRSLPoaLW8


• Ở đâu? 

o Sản phẩm của mọi học sinh ưu tú sẽ được nộp và gìn giữ để công chúng xem 
trong “Renzulli Learning”. 

o Cộng đồng và những ai lưu tâm sẽ có thể truy cập “HISD+Renzulli Learning 
Virtual Gallery”. 

*Vui lòng lưu ý là sở “Gifted and Talented” dành quyền thay đổi ngày giờ nếu cần. 

 

• Như Thế Nào? 
o Các học sinh ưu tú đã ghi tên thì sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự và 

nối kết để nộp sản phẩm trên mạng. 

o Các học sinh ưu tú có thể có những ý tưởng cá nhân để nghiên cứu hay trù liệu. 

o Các học sinh ưu tú có thể: 

▪ Trình bày về các đề tài ưa thích riêng, 

▪ Tự chọn các đề tài trong Renzulli Project Wizard, hoặc 

▪ Xin một đề tài từ giáo chức. 

o “Renzulli Learning Beta Project Wizard” được thiết kế để hỗ trợ việc học dựa trên đồ án 
với một quy trình đơn giản, có giàn dựng, từng bước một. 

• Các Nguồn Tài Liệu? 

o Tham khảo các nguồn để có ý tưởng thực hiện cuốn video thì có thể và được 
phép. 

o Một vài đề nghị gồm “Texas Performance Standards Projects”, “Royal Fireworks 
Press-A Library”, và “Renzulli Learning”. 

LỜI KHUYÊN ĐỂ LÀM CUỐN VIDEO HẤP DẪN! 

• Giữ chủ đề! Phim video phải biện minh giải pháp, đề tài hay vấn đề. 

• Có một mục tiêu rõ ràng. 

• Được phép sử dụng các hình ảnh, nội dung của người khác và hãy nhớ ghi công trạng 

của họ nếu sử dụng. 

• Giữ trong vòng thời hạn 5 phút hay ngắn hơn. 

• Dữ kiện được tập trung rõ ràng và thu hút trong một kiểu cách có xếp đặt. 

• Thông tin được trình bày hợp lý và hỗ trợ cho kết luận. 

• Hãy giữ máy cho vững. Khung hình đẹp. 

• Phương tiện truyền thông được sử dụng để làm sáng tỏ và minh họa các điểm chính. 

• Giới hạn tiếng ồn. Hãy biết chắc là âm thanh tốt và dễ nghe. 

• Duyệt lại chữ và câu để tránh sai lầm về từ vựng và văn phạm. 

• Yêu cầu ai đó xem lại phim video với bạn. 

SỰ GIÚP ĐỠ 

• Nếu cần sự trợ giúp, hãy liên lạc với Điều Hợp Viên GT trong trường hoặc Sở GT qua 

email  advancedacademics@houstonisd.org. 

• Hãy xem cuốn video trợ lý về sự hướng dẫn với “Renzulli Learning Project Wizard”  

https://www.youtube.com/watch?v=R9gmzmbFEIU&feature=youtu.be
https://www.texaspsp.org/
https://www.rfwp.com/
https://renzullilearning.com/
mailto:advancedacademics@houstonisd.org
https://www.youtube.com/watch?v=R9gmzmbFEIU&feature=youtu.be

