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Chào mừng quý 
vị đến với 

Trường Opal 
 

 

một trường công lập đặc cách 
được điều hành độc lập  

(charter school) thuộc Sở Học 
chánh Portland, và là một 

chương trình của Viện Bảo tàng 
Trẻ em Portland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Một chương trình của Viện Bảo tàng 

Trẻ em Portland, phát triển mạnh 

mẽ từ năm 2001. 

88 học sinh học từ mẫu giáo đến  

lớp năm  

 Thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ, rằng TẤT  

CẢ học sinh đều thông minh, có tính sáng tạo, 

đầy những tài năng và khả năng mà thế giới 

đang cần. 

 Đánh giá cao sự khác biệt và tôn trọng tất cả 

các gia đình như là cộng tác viên của trường, 

là những người đóng góp cho trường những 

kinh nghiệm và tư duy đặc biệt. 

 Tạo ra môi trường học tập cho các em học 

sinh, gia đình và nhân viên, để họ có thể tổ 

chức việc học, công tác của họ bằng cách lắng 

nghe lẫn nhau. 

 Lấy nghệ thuật làm ngôn ngữ để truyền cảm 

hứng cho sự sáng tạo, trí tưởng tượng và  

giao tiếp. 

 Chú trọng vào các chiến thuật học tập tự nhiên 

mà trẻ em thường sử dụng để khám phá thế 

giới xung quanh mình. 

 Phục vụ như thể một phòng thí nghiệm học tập 

cho sự phát triển chuyên môn của hàng ngàn 

nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới.

Một đứa trẻ sử dụng hàng trăm 
ngôn ngữ, một trăm bàn tay, 
một trăm suy nghĩ, một trăm 
cách tư duy, cách vui chơi,  
cách nói chuyện ... và hàng 
trăm, hàng trăm các hoạt  
động khác nữa. 

  —Loris Malaguzzi 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập 
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