
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Matthew Bacon-Brenes của PPS giành giải thưởng 
giảng dạy quốc gia 

Matthew Bacon-Brenes, một cố vấn giáo viên và là người ủng hộ hàng đầu cho việc học song 
ngữ hội nhập trong Sở học chánh Portland, đã được trao Giải Horace Mann cho Giảng Dạy Xuất 
Sắc cho năm 2019 từ Quỹ NEA và Horace Mann. 

Ông Bacon-Brenes sẽ nhận được giải thưởng, một trong năm giải thưởng được trao tặng trên 
toàn quốc, và giải thưởng trị giá 10.000 đô la tại Buổi  Dạ tiệc NEA Gala Foundation Gala ở 
Washington, DC, vào Tháng Hai. Năm người thắng giải cũng là những người vào chung kết cho 
Giải thưởng Lợi ích Thành viên NEA, một giải thưởng trị giá 25.000 đô la tại buổi dạ tiệc.  

Ông Jeff Morgan của Horace Mann và John Larson, chủ tịch của Hiệp hội Giáo dục Oregon, đã có 
mặt để trao tặng giải thưởng cho Ông Bacon-Brenes. 

Đây là năm thứ hai liên tiếp Ông Bacon-Brenes giành được giải thưởng giảng dạy trọng đại. Năm 
ngoái, khi ông là một giáo viên song ngữ hội nhập Tiếng Nhật tại Trường Trung Cấp Mt. Tabor, 
ông đã đoạt Giải Giáo Viên của Năm của Tiểu Bang Oregon từ Bộ Giáo Dục Oregon. Ông Bacon-
Brenes là một người đề xuất hàng đầu cho các chương trình song ngữ hội nhập của PPS, trong 
đó các học sinh học các môn học bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ thứ hai. 

"Tôi tất nhiên đã dành nhiều năng lượng vào chương trình song ngữ hội nhập và chương trình 
cụ thể mà tôi đã làm việc", Ông Bacon-Brenes nói. “Tôi đã dành rất nhiều năm để cố gắng tìm ra 
cách thực hiện chương trình ngôn ngữ hội nhập thành công, và không những chỉ dạy ngôn ngữ 
mà còn nội dung.” 

Ông Bacon-Brenes đang dạy học năm thứ 16 tại PPS. Ông đã dạy học 29 năm, bắt đầu với 10 
năm tại Trường Trung Học Gladstone, tiếp theo là ba năm giảng dạy tại Nhật Bản. Năm nay, Ông 
đã chuyển đến văn phòng sở học chánh PPS với tư cách là cố vấn giáo viên, sử dụng kinh nghiệm 
của ông để giúp hướng dẫn các nhà giáo dục trẻ. 

“Tôi đã chuyển ra khỏi lớp học, thật trớ trêu vì đây là một giải thưởng cho sự xuất sắc trong việc 
giảng dạy,” ông nói. “Tôi thật yêu thích nó. Đây là một cách để dùng kinh nghiệm của tôi trong 
lớp học và hỗ trợ những người khác đang bước vào nghề ” 

NEA Foundation là một tổ chức từ thiện được thành lập bởi các nhà giáo dục để cải thiện giáo 
dục công cộng. Horace Mann là một công ty dịch vụ tài chính cung cấp cho các nhà giáo dục các 
giải pháp bảo hiểm và hưu trí. 
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