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Giáo Viên ACCESS Academy Sẽ Khám Phá Đại 
Dương như Là Nghiên Cứu Sinh 

Tiến sĩ Alfonso Garcia Arriola, giáo viên ACCESS Academy, sẽ khám phá và lập bản đồ đáy đại 
dương như là một phần của mối quan hệ hợp tác với Ủy Ban Thám Hiểm Đại Dương (OET). Ông 
đã nộp đơn và giành được một trong 12 chỗ từ một cuộc cạnh tranh của các nhà giáo dục và 
truyền thông. 

Garcia Arriola sẽ tham gia cùng nhóm trên tàu E / V Nautilus, một tàu nghiên cứu dài 64 mét, 
trong chuyến hành trình qua trung tâm Thái Bình Dương. Đoàn sẽ sử dụng các phương tiện tự 
điều khiển và điều hành từ xa cũng như công nghệ lập bản đồ đáy biển. Hành trình của giáo viên 
Garcia Arriola, ban đầu được lên kế hoạch cho năm 2020 nhưng bị hoãn lại vì đại dịch, và sẽ diễn 
ra từ Ngày 10 đến Ngày 24 Tháng 10. 

OET, một tổ chức phi lợi nhuận do Tiến sĩ Robert Ballard thành lập năm 2008, vận hành tàu 
nghiên cứu E / V Nautilus với một sứ mệnh khám phá đại dương, tìm kiếm những khám phá mới 
trong các lĩnh vực địa chất, sinh học, lịch sử hàng hải, khảo cổ học, vật lý và hóa học đồng thời 
thúc đẩy ranh giới của giáo dục STEAM và đổi mới công nghệ. 

Garcia Arriola, giáo viên dạy môn khoa học lớp 7 và 8 tại ACCESS cho biết: “Tôi rất vui khi được 
tham gia hành trình thám hiểm này, hợp tác với các nhà khoa học và mang đến cho học sinh 
cũng như cộng đồng trường học của tôi hiểu sâu hơn về bản chất của khoa học và khám phá thế 
giới đại dương thú vị. 

Có thể theo dõi tiến trình của con tàu và các nhà khoa học thông qua trang web Nautilus Live 
website và các tổ chức tài khoảnTwitter, Facebook, Instagram và YouTube.  

 

http://www.nautiluslive.org/
http://www.nautiluslive.org/
https://twitter.com/evnautilus?lang=en
https://www.facebook.com/nautiluslive/
https://www.instagram.com/nautiluslive/?hl=en
https://www.youtube.com/user/EVNautilus
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