Sứ mệnh:

Chào mừng
Quý vị đến với
Trường Emerson

Sứ mệnh của Trường Emerson là
cung cấp một nền giáo dục phù
hợp, đầy ý nghĩa và mang tính
thách thức về mặt phát triển cho
một nhóm các trẻ em đa dạng
trong một môi trường công nhận,
mang lại giá trị, và đáp ứng các
khả năng và nhu cầu cá nhân của
các em. Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng
các em học sinh là những học viên
giàu lòng từ bi, có năng lực và
trọn đời, các em tự nhận mình là
những thành viên tham gia vào
cộng đồng của các em, những
hành động của các em có thể tạo
ra sự khác biệt tích cực.

Hội đồng và các nhân viên của
Trường Emerson đại diện cho một
nhóm người đa dạng, những người có
chung cam kết cho sự bình đẳng về
cơ hội dành cho tất cả mọi người.
Trường Emerson là một tổ chức mang
đến cơ hội bình đẳng không phân biệt
đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc,
giới tính, khuynh hướng tình dục,
tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn
nhân, nguồn gốc quốc gia, hoặc
khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất.
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Mô hình Hướng dẫn
Trong Phương Pháp Tiếp Cận Dự Án (Project
Approach) đề cập đến một tập hợp các chiến
lược giảng dạy qua đó cho phép các giáo viên
hướng dẫn các em thông qua các nghiên cứu
chuyên sâu về các chủ đề thực tế trên thế giới.
Một dự án được định nghĩa là một điều tra
chuyên sâu về các chủ đề thế giới thực tế thích
hợp với sự chú ý và nỗ lực của trẻ em. Phương
pháp tiếp cận dự án là một cuộc thăm dò khoa
học gồm ba giai đoạn được cấu trúc rõ ràng về
một chủ đề quan tâm. Có một khuôn khổ tuy
phức tạp nhưng lại linh hoạt với các tính năng
mô tả đặc điểm về mô hình tương tác trong việc
dạy và học. Khi các giáo viên áp dụng Phương
pháp tiếp cận dự án này thành công, các em sẽ
có đầy động lực, cảm thấy tích cực tham gia vào
việc học tập của chính mình và tạo ra thành quả
học tập có chất lượng cao.

THÔNG TIN NHANH:


Mở cửa hoạt động vào năm 2003



Phục vụ các khối lớp từ Mẫu giáo đến
lớp 4 (K-5)



Môi trường học đường nhỏ gọn



Các lớp học kết hợp cấp lớp



Giáo áo dựa theo dự án



Phương pháp Vừa dạy vừa học
(Service learning)



Phương pháp Giáo dục Năng lực
Cảm xúc và Xã hội căn cứ vào Kỷ
luật Tích cực

Quan tâm đến việc ghi
danh? Vui lòng gọi vào số
503-525-6124 để biết
thêm thông tin.

Nhiệm vụ trong dự án này cung cấp cho các em
các cơ hội để thực hiện nghiên cứu trực tiếp đầu
tiên trong các nghiên cứu về lĩnh vực khoa học
và xã hội và trình bày các phát hiện của các em
theo nhiều cách khác nhau. Các em cũng có
nhiều cơ hội trong suốt quá trình thực hiện dự án
của mình để thực hành và áp dụng các kỹ năng
về toán và khả năng đọc viết và kiến thức. Phần
mô tả của một dự án có thể giống như một câu
chuyện hay với phần bắt đầu, thân bài và kết
thúc. Các giáo viên và các em có thể kể những
câu chuyện liên quan đến ba giai đoạn này trong
suốt vòng đời của dự án này.

Truy cập trang mạng sau để biết thêm thông
tin http://www.projectapproach.org

Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta
không nằm ở việc không bao giờ thất
bại, mà nằm ở việc vươn dậy sau mỗi
lần thất bại.
Ralph Waldo Emerson

Trường công đặc cách là gì?
Các trường công đặc cách (Charter schools) là các
trường công lập nhằm cung cấp các chương trình
sáng tạo với các triết lý giáo dục cụ thể và/hoặc
các mô hình giảng dạy cung cấp các tùy chọn bổ
sung cho học sinh và gia đình trong hệ thống
trường công lập. Các trường công đặc cách là các
tổ chức theo đề mục 501(c)3 có ký kết hợp đồng
với Sở Học Chánh Portland (Portland Public
Schools, hay PPS) để tài trợ và duy trì mức độ tự
chủ cao nhằm đổi lấy trách nhiệm giải trình gia
tăng. Các trường công đặc cách này được quản trị
theo Đạo luật Sửa đổi của Tiểu bang Oregon
(Oregon Revised Statute, hay ORS) số 338.
Mối quan hệ giữa các trường công đặc cách
và PPS là gì?
PPS có trách nhiệm kiểm tra thiếu sót và giám sát
tất cả các trường công đặc cách do khu học chánh
tài trợ. PPS thu thập các thông tin bắt buộc về
lượng học sinh được đào tạo hàng năm
(deliverables), giám sát sự ổn định tài chính và
năng lực học tập của các em học sinh, và đảm bảo
rằng trường công đặc cách tuân thủ luật pháp và
bản thân hợp đồng này.
Làm thế nào để một em học sinh sinh viên
ghi danh vào một trường công đặc cách?
Việc ghi danh tuyển sinh vào trường công đặc cách
phải được tiến hành công bằng và hợp tình hợp lý,
và chỉ có thể bị giới hạn bởi độ tuổi của học sinh,
cấp lớp của học sinh, và không gian học tập hiện
có sẵn. Trong trường hợp trường công đặc cách
nhận được nhiều đơn đăng ký hơn số chỗ hiện có
sẵn trong một cấp lớp/lớp học cụ thể, thì trường
phải thực hiện chương trình xổ số công bằng để
xác định việc đăng ký cho cấp lớp/lớp học đó.

