Các học sinh Franklin học hỏi kinh nghiệm tại công
trường xây cất
Các học sinh Trường Trung Học Franklin, Nathan Arzate, Giacomo Bordignon và Dora Manzotti
đã có một cơ hội độc đáo để đi đằng sau hàng rào và xem những gì thực sự xảy ra tại một công
trường xây cất lớn. Chuyến thăm của họ đến địa điểm cây cất Trường Trung Cấp Kellogg mới là
một phần của chương trình học tập dựa trên công việc Nghề Nghiệp và Giáo Dục Kỹ Thuật (CTE)
của Sở Học Chánh Portland.
Trải nghiệm này đã mở mắt cho Nathan, em nói: “Tôi biết bây giờ tôi muốn làm gì sau khi tốt
nghiệp trung học. Tôi muốn làm việc xây cất, trong công trường, quản lý hoạt động… Làm thế
nào để tôi ghi danh cho các cơ hội liên quan đến xây cất khác?”
Chuyến thăm là một phần của Job Shadow Day (Ngày đi theo học hỏi kinh nghiệm) của PPS. Các
học sinh Franklin đã gặp giám đốc dự án, quản lý dự án và đội trưởng nhân công của công ty
Todd Construction, cùng với trợ lý quản lý dự án của PPS, và giám đốc cao cấp dự án cho đội
quản lý xây cất.
Họ nói về cách họ bắt đầu trong ngành xây dựng và những gì họ thích về công việc của họ. Các
học sinh tham quan công trường xây cất, hiện thời là nền móng bê tông cho ngôi trường và hình
thể cho tường bê tông. Những bức tường này sẽ được dựng theo chiều dọc trong tương lai gần
để trở thành những bức tường đầu tiên của trường mới.
Trong năm 2019-20, ban CTE của PPS làm việc với các đối tác kinh doanh và công nghiệp để phát
triển cơ hội khám phá nghề nghiệp cho các học sinh trung học. Khi PPS yêu cầu công ty xât cất
Todd Construction tham gia, các nhân viên của công ty rất sẵn lòng giúp đỡ. Với một địa điểm
xây cất đang hoạt động chỉ cách Trường Trung Học Franklin vài dãy nhà, họ biết rằng họ có thể
cung cấp một thí dụ tuyệt vời nhìn thấy được về loại công việc mà những học sinh này có thể
theo đuổi trong tương lai.
Các sự kiện tiếp cận như vậy rất quan trọng đối với các quan chức của Công ty Xây dựng Todd
Construction vì ngành công nghiệp đang gặp phải tình trạng thiếu nhân công và họ hy vọng
nhiều người trẻ sẽ cân nhắc nghề nghiệp trong ngành xây dựng. Trừ khi các học sinh có cơ hội
nhìn thấy các loại công việc có sẵn trong ngành xây cất và con đường giáo dục cần có để đạt
được điều đó, họ có thể bỏ qua những gì có thể là một nghề nghiệp thỏa mãn và sinh lợi.
“Chúng tôi muốn làm phần của chúng tôi để giúp các học sinh tiếp xúc với nghề nghiệp mà họ có
thể không hiểu biết.” Ông Ken Dixon, Phó Chủ Tịch Công Ty Todd Construction nói.
Nhiều chuyến thăm đã được sắp xếp trong năm. Các học sinh muốm tham gia nên liên lạc với
Raquel Laiz (rlaiz@pps.net) hoặc Jay Keuter (jkeuter@pps.net).
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