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Giáo viên Trường Trung Học Franklin cô Mercedes 
Muñoz thắng giải thưởng Giáo viên Xuất sắc của 
năm tại Oregon  

Một người làm chứng gọi cô Mercedes Muñoz là một “lực lượng chăm sóc.” Một người khác nói 
cô là một “hiện thân của sự uyển chuyển dưới áp lực.” Một người thứ ba nói “các học sinh của 
cô là những người may mắn vô cùng.” 

Bây giờ có một điều nữa quý vị có thể nói về giáo viên giáo dục đặc biệt của Trường Trung Học 
Franklin: Cô ấy là giáo viên xuất sắc của năm 2020 tại Oregon. 

Trong một buổi lễ bất ngờ vào Thứ Sáu tại phòng tập thể dục của Trường Franklin, Tổng Giám 
Đốc Sở Học Chánh Portland, ông Guadalupe Guerrero và Hiệu Trưởng Trường Franklin Chris 
Frazier đã cùng ông Colt Gill, giám đốc Bộ Giáo Dục Oregon, trao tặng giải thưởng cho cô Muñoz. 

“Là một giáo viên giáo dục đặc biệt, cô Mercedes mang đến niềm hy vọng và khích lệ hàng ngày 
cho nhiều học sinh với các nhu cầu học tập, xã hội và cảm xúc khác nhau,” ông Gill nói. “Tôi 
mong muốn tác động của cô ấy như là một gương mẫu cho tất cả các giáo viên trên toàn tiểu 
bang của chúng tôi trong năm tới.” 

Bộ Giáo Dục Oregon trao giải thưởng Giáo viên Xuất sắc của năm với sự hợp tác của Xổ số 
Oregon. Danh dự này bao gồm giải thưởng tiền mặt 5.000 đô la, với Trường Franklin cũng nhận 
được 5.000 đô la. 

Cô Muñoz đã phục vụ như một chuyên gia học tập tại Trường Franklin từ năm 2013, và cô đã là 
có công phát triển và thực hiện mô hình "đẩy vào" cho giáo dục đặc biệt. Mô hình đẩy vào 
(push-in) là một phương cách tiếp cận hợp tác và hòa nhập, mang sự giảng dạy và tài liệu đến 
cho các học sinh giáo dục đặc biệt để bảo đảm rằng họ có quyền tiếp cận đầy đủ vào chương 
trình giáo dục phổ thông đồng thời hạn chế bất kỳ sự gián đoạn nào trong lịch trình hàng ngày 
của họ. 

Cô Elizabeth Kirsch hợp tác với cô Muñoz, người từng là giáo viên push-in cho lớp học tiếng Anh 
năm thứ hai của cô trong năm học 2017-18. Cô nói cô Muñoz đã trở thành một giáo viên cố định 
trong lớp, giúp đỡ không những cho các học sinh giáo dục đặc biệt, mà tất cả các học sinh. 

“Tôi không thể nhấn mạnh đầy đủ hết khả năng của cô Mercedes xây dựng mối quan hệ bền 
chặt với các học sinh,” cô Kirsch đã viết trong một lá thư đề cử. “Đây là một trong những điều 
cho phép cô ấy là một nhà giáo dục hiệu quả.” 
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Andy Clark, giáo viên giáo dục đặc biệt của Trường Trung Học Madison, người đã làm việc với cô 
Muñoz tại Franklin, cho biết mặc dù phải làm việc với nhiều học sinh, cô Muñoz vẫn có thời gian 
để tác động đến nhiều người khác. 

“Cô vẫn tìm thấy thời gian để hỗ trợ các giáo viên SPED mới với các học sinh của họ, hợp tác với 
các giáo viên giáo dục phổ thông và lãnh đạo trách nhiệm xây dựng một môi trường giáo dục 
công bằng hơn,” anh viết trong một lá thư đề cử.  

Cô Muñoz trở thành giáo viên Sở Học Chánh Portland thứ năm giành được giải thưởng, lần đầu 
tiên được trao vào năm 1955. Những người thắng giải trong PPS trước đó: 

1962: Lorraine Sabo, Trường Tiểu Học Lewis 
1970: Carlton Bryson, Trường Trung Học Benson 
2012: Elena Garcia-Velasco, SEIS tại Trường Trung Học Roosevelt  
2017: Matthew Bacon-Brenes, Trường Trung Cấp Mt. Tabor  

Là một phần của việc nhận giải thưởng, cô Muñoz sẽ phục vụ với tư cách là người phát ngôn và 
đại diện cho tất cả các giáo viên ở Oregon và sẽ tham dự Tuần lễ Công nhận Giáo viên của Năm 
tại Washington, D.C. vào mùa xuân này. Cô cũng sẽ nhận được sự phát triển chuyên nghiệp 
nguyên năm và kết nối với các Giáo viên của năm. 
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