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Các giáo viên và các trường PPS nổi bật trong các 
giải thưởng Onpoint Giáo dục Xuất sắc 
Hai giáo viên trong Sở Học Chánh Portland đã được chọn vào vòng chung kết cho Giải thưởng 
Nhà Giáo dục Xuất sắc của năm, dẫn đầu sự phô trương mạnh mẽ của PPS trong chương trình 
Xuất sắc Giáo dục của Onpoint. 

• Ali Herron, giáo viên mẫu giáo tại Trường Marysville K-8, là một trong hai người vào 
chung kết ở cấp lớp K-8.  

• Matt Sten, giáo viên khoa học xã hội tại Trường Trung Học Cleveland, là một trong hai 
người vào chung kết ở cấp lớp 9-12, 

Cô Herron được ca ngợi vì sự lãnh đạo của cô trong giáo dục lưu tâm ở trường và trong cộng 
đồng giáo dục toàn tiểu bang, cũng như các mối liên hệ sâu sắc, và hỗ trợ xã hội và cảm xúc mà 
cô cung cấp cho các học sinh của mình. 

"Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để xây dựng nền tảng của sự thành công suốt đời của 
các trẻ em hơn là để cô Ali làm giáo viên mẫu giáo của chúng," cựu hiệu trưởng Trường 
Marysville bà Lana Penley nói trong một lời chứng thực. 

Ông Sten nổi tiếng với việc dạy lịch sử như một câu chuyện và cung cấp cho các học sinh nhiều 
cách để hiểu, khám phá, phân tích và sáng tạo. Ông cho các học sinh cơ hội chấp nhận rủi ro trí 
tuệ trong khi phát triển kiến thức và kỹ năng của họ. 

"Ông ấy đã đào tạo chúng tôi nghiên cứu sâu sắc, giúp chúng tôi tin rằng thông qua kiến thức và 
phân tích, mọi người có thể đạt được hết tiềm năng của họ và biến thế giới thành một nơi tốt 
đẹp hơn." Marcella Loprinzi Harden, cựu học sinh của ông Sten là một ứng viên tiến sĩ lịch sử tại 
Đại học Georgetown cho biết. 

Cô Herron và ông Sten mỗi người sẽ nhận được $5.000 đô la, với thêm $1.500 đô la sẽ được 
thưởng cho trường của họ. Giải thưởng Nhà Giáo dục Xuất sắc của năm sẽ được công bố vào 
Thứ Tư, Ngày 27 Tháng 5, với mỗi người trong số hai người thắng được trả tiền nhà trong một 
năm và trường học của họ nhận được $2.500 đô la. 

Hai giáo viên PPS khác nằm trong số sáu ứng viên được chọn cho Circle of Excellence (Vòng tròn 
Xuất sắc), với giải thưởng trị giá $1.500 đô la và $1.000 đô la cho trường của giáo viên: Alfonso 
Garcia Arriola, giáo viên khoa học tại Học viện ACCESS và Jesse Gardner, giáo viên nghệ thuật 
ngôn ngữ tại Trường Trung Học Madison. 

Hai trường PPS đã thắng được tiền cho các dự án từ giải thưởng Onpoint Community Builder. 
Trường Tiểu Học Grout đã thắng được giải cao nhất, được xác định bằng cách bỏ phiếu cộng 
đồng trực tuyến. Trường Grout sẽ sử dụng giải thưởng $5.000 đô la để sửa chữa sân điền kinh. 

Trường Tiểu Học Atkinson nhận được $2.000 đô la để tài trợ cho một dự án khu vưởn và nấu ăn 
văn hóa. 

 


