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PGE hợp tác với PPS để thúc đẩy việc tạo ra chương 
trình giảng dạy công bằng khí hậu toàn diện 
Việc tạo ra một chương trình giảng dạy toàn diện về biến đổi khí hậu của Sở Học Chánh Portland 
đã nhận được một sự thúc đẩy lớn vào tuần trước. Trong một sự kiện chung tại Trường Bridger 
K-8, Portland General Electric tuyên bố rằng họ đang đầu tư $250.000 đô la vào nỗ lực này. 

Khoản đầu tư ba năm, được thực hiện thông qua Quỹ cho Sở Học Chánh Portland, sẽ giúp PPS 
tạo ra một chương trình giảng dạy K-12 đầu tiên, tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của biến đổi 
khí hậu, cũng như các giải pháp tiềm năng. 

“Với sự quan tâm toàn cầu ngày càng tăng về biến đổi khí hậu, PPS đang thực hiện một phương 
cách sáng tạo và lập trường táo bạo để hỗ trợ các nhà giáo dục và học sinh bằng cách phát triển 
các chương trình giảng dạy và hoạt động công lý khí hậu thích đáng”, Tổng Giám Đốc Sở Học 
Chánh Guadalupe Guerrero nói. “Việc làm cho chương trình giảng dạy này dễ dàng tiếp cận sẽ 
giúp củng cố những nỗ lực của chúng tôi trong cả việc phát triển chương trình giảng dạy và hỗ 
trợ sự gia tăng hiểu biết và ủng hộ tích cực về chủ đề quan trọng này cho các thanh thiếu niên.” 

Sự hợp tác xảy ra như một hưởng ứng đối với sự vận động của các học sinh. Năm 2016, các học 
sinh và những người ủng hộ công lý khí hậu đã liên lạc với Hội đồng Giáo dục PPS để yêu cầu 
một kế hoạch khí hậu toàn diện. Hội đồng đã thông qua một nghị quyết Board passed a 
resolution để phát triển và thực hiện một kế hoạch, và sở học chánh và cộng đồng đã làm việc 
để tạo ra chương trình giảng dạy. Sở học chánh đã mướn cô Nichole Berg hired Nichole Berg làm 
Giám đốc Chương trình Biến đổi Khí hậu và Công lý Khí hậu, được cho là vị trí đầu tiên như vậy 
trên toàn quốc. 

Khoản tài trợ từ PGE là khoản đầu tư lớn đầu tiên cho Quỹ PPS The Fund for PPS, được tạo ra để 
các doanh nghiệp và cộng đồng từ thiện tham gia vào công việc của sở học chánh để hoàn thành 
tầm nhìn cho các học sinh và các nhà giáo dục vision for students and educators. 

“Đây thật là một thí dụ tuyệt vời của việc đầu tư trực tiếp vào một chương trình tập trung vào 
học sinh và quan trọng đối với cộng đồng của chúng tôi,” cô Victoria Lara, chủ tịch của Quỹ cho 
PPS nói. 

Chương trình giảng dạy, tài liệu đào tạo và các thực hành tốt nhất sẽ là nguồn mở, nghĩa là 
chúng sẽ được cung cấp công khai cho các sở học chánh và các trường học khác. 

Ngoài việc tài trợ, các nhân viên của PGE sẽ đóng vai trò chuyên gia nội dung, giúp tạo ra các tài 
liệu lớp học bổ sung và học tập dựa trên dự án sẽ dạy cho các học sinh tầm quan trọng của năng 
lượng sạch trong việc chống biến đổi khí hậu. Họ sẽ tham gia cùng các nhân viên sở học chánh, 
học sinh, nhà giáo dục, thành viên cộng đồng, các tổ chức chính phủ và cộng đồng và các lãnh 
đạo công nghiệp trong việc thông báo phát triển chương trình giảng dạy. 

https://www.pps.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/219/FINAL%20Climate%20Change%20Reso%205.11.16%20MR%20revised.pdf
https://www.pps.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/219/FINAL%20Climate%20Change%20Reso%205.11.16%20MR%20revised.pdf
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=150461&PageID=1
https://fundforpps.org/
https://www.pps.net/visioning
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Maria Pope, chủ tịch và giám đốc điều hành của PGE cho biết, “Điều cần thiết là chúng ta phải 
làm việc cùng nhau, tạo ra các mối quan hệ đối tác công cộng và tư nhân để chống lại biến đổi 
khí hậu và đáp ứng các mục tiêu năng lượng sạch của Oregon. Sự hợp tác của chúng tôi với Sở 
Học Chánh Portland cho phép sự tham gia trực tiếp với các học sinh và giáo viên để khám phá 
các vấn đề khí hậu trong thế giới thực tế và các giải pháp sáng tạo.” 

Việc thực hiện chương trình giảng dạy về biến đổi khí hậu K-12 sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 
2021 trong các lớp học xã hội và khoa học. Thêm thông tin có sẵn tại trang web climate justice 
webpage. 

 

https://www.pps.net/climatejustice
https://www.pps.net/climatejustice

