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Tìm kiếm các thành viên cho Ủy ban Lãnh đạo 
STEAM  

Các thành viên của cộng đồng Sở Học Chánh Portland quan tâm giúp phát triển khuôn khổ giảng 
dạy cho chương trình giảng dạy STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học) 
được mời nộp đơn xin tham gia vào Ủy ban Lãnh đạo STEAM. 

Sử dụng lăng kính công bằng, ủy ban - cũng sẽ bao gồm các nhà giáo dục và nhân viên hỗ trợ 
trung ương - sẽ tìm cách: 

• Tạo ra một tầm nhìn chung cho giáo dục STEAM 
• Phát triển vốn từ vựng chung 
• Tạo ra các nguyên tắc hướng dẫn 

Bất cứ ai quan tâm nên nộp đơn trực tuyến the online form trước Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng 3. 
Nhóm STEAM sẽ gửi email cho những người được chọn vào Ngày 20 Tháng 3. Ủy ban tổ chức 
một loạt tám cuộc họp bắt đầu từ Ngày 4 Tháng lúc 4:15 đến 6:45 chiều, tại Holladay Annex , 
2600 SE 71st Ave. 

Nhóm STEAM tìm kiếm các thành viên cho biết: 

Chúng tôi cùng nhau làm việc để hỗ trợ các học sinh phát triển các kỹ năng kỹ thuật, các 
phương cách tư duy phê phán và sáng tạo và các kỹ năng giải quyết vấn đề để có thể trở 
thành các công dân hạnh phúc, khỏe mạnh, hữu ích tòan cầu. Nghề nghiệp tương lai các 
học sinh của chúng tôi gặp phải đang thay đổi nhanh chóng. Những kỹ năng và chiến 
lược nào học sinh sẽ cần phải có để suy nghĩ một cách nghiêm túc và giải quyết các vấn 
đề trong tương lai năng động của chúng ta? Bằng cách nào các học sinh tốt nghiệp sẽ 
hợp tác giữa các ngành? Làm thế nào để sự tích hợp của STEAM đóng một phần trong 
việc giúp các học sinh của chúng ta trở thành những công dân sáng tạo, đổi mới và quan 
trọng toàn cầu. 

Chúng tôi biết các cơ hội học tập liên ngành sẽ là một phần của tương lai này. Hiểu được 
sự kết nối giữa các ngành là rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng để tham gia 
vào xã hội tương lai của chúng ta. Các nhà giáo dục, thành viên cộng đồng và quản trị 
viên sẽ đóng một vai trò trong việc tạo điều kiện học tập để chuẩn bị tốt nhất cho các 
học sinh cho bất kỳ lãnh vực nào. 

Bất cứ ai có thắc mắc nên liên lạc với Kristin Moon hoặc Susan Holveck.  
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