Chương trình Tầm nhìn nỗ lực tiến triển với
các cuộc họp Liên minh Điều hướng
(Guiding Coalition)
Sở Học chánh Portland (PPS) đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình
xác định tầm nhìn lâu dài cho học khu vào đầu tháng này với các cuộc họp đầu tiên của
Liên minh Điều hướng PPS. Các cuộc họp này, gồm khoảng 100 người tham gia và
theo chủ đề "Hãy Cùng nhau Mơ ước," đã diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tại Trung tâm
Dịch vụ Giáo dục Blanchard và nguyên cả ngày 8 tháng 12 tại Trường Faubion.
Các thành viên của Liên minh Điều hướng đã được Hội đồng Giáo dục và Giám thị viên
của PPS, ông Guadalupe Guerrero, xác định và mời tham gia. Các thành viên đại diện
cho mọi thành phần cư dân trong cộng đồng học khu, bao gồm học sinh, nhà giáo, lãnh
đạo nhà trường, phụ huynh, cộng sự, thành viên cộng đồng, lãnh đạo doanh nghiệp,
các quan chức được bầu và nhân viên văn phòng trung ương.
"Khi chúng tôi cố nghĩ ra ai có thể giúp chúng tôi với phần thiết kế chương trình thiết yếu
nhằm đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh, giáo viên và gia đình PPS trong
tương lai, chúng tôi nhận ra ngay rằng chúng tôi cần một ủy ban chỉ đạo, phản ánh sự
đa dạng phong phú của cư dân trong học khu," Giám đốc Cấp cao về Chiến lược Quan
hệ Đối tác và Đối ngoại, ông Jonathan Garcia, cho biết. "Tôi nghĩ rằng nhiều người trong
chúng tôi đã có nhiều hy vọng về những cuộc họp đầu tiên này, nhưng chúng tôi không
chắc chắn có thể mong đợi những gì. Liên minh Điều hướng đã vượt trên cả hy vọng
của chúng tôi; năng lượng và sự tập trung của họ vô cùng tuyệt vời trong suốt những
ngày họp cuối tuần. Thật xúc động khi biết rằng rất nhiều người sẵn sàng thực hiện một
cam kết lớn như vậy để tạo ảnh hưởng tích cực đến tương lai của nền giáo dục ở
Portland.”
Công việc tại các cuộc họp này bao gồm lắng nghe về các xu hướng của nền giáo dục,
công nghệ trong tương lai, những việc được đưa ra bởi một nhóm nhà tương lai học, và
tìm hiểu tác động của những xu hướng này đối với Portland. Phần còn lại của công việc
dành cho những người tham gia là giao tiếp cùng nhau, bao gồm các sinh hoạt nhóm
nhỏ và lớn. Bảng ghi và giấy ghi chú dường như bao phủ nguyên cả phòng tập thể dục
của trường Faubion vào chiều thứ Bảy, khi nhóm người tham gia đã chia sẻ ước mơ
của họ về những ưu tiên quan trọng nhất cần thực hiện để phục vụ cho học sinh và
trường học thuộc thế hệ sau này.
Cuộc họp được hỗ trợ bởi Prospect Studio, một tổ chức giàu kinh nghiệm về hỗ trợ các
trường học tìm kiếm các "ngôi sao phía bắc" của họ, bao gồm nhiều dự án thành công ở
California, và họ cũng đã từng tư vấn cho các học khu ở nhiều tiểu bang khác nhau.

Sở Học Chánh Portland (PPS) áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng.

Rất quan trọng, vai trò chính của Liên minh Điều hướng là vai trò của một ban chỉ đạo;
phần lớn các ý kiến mà sẽ tiếp năng lực trong việc khởi xướng chương trình Tầm nhìn
PPS sẽ đến từ cộng đồng rộng lớn hơn của PPS. Bắt đầu từ tháng Giêng, Nhóm Tầm
nhìn Chủ chốt này sẽ làm việc với đông đảo các tổ chức trong cộng đồng, các cộng sự
và lãnh đạo nhà trường để thu ý kiến từ cử tri đa dạng của chúng ta. PPS cũng sẽ tổ
chức một buổi họp mở vào cuối tháng này (sẽ sớm có chi tiết) và sẽ cung cấp một công
cụ trực tuyến để mọi người trong cộng đồng PPS có thể góp ý cho kế hoạch tương lai
của PPS. Ngoài ra, còn có các cơ hội dành riêng cho giáo viên và văn phòng trung
ương mà chúng tôi sẽ sớm công bố.
Vì vậy, nếu quý vị đọc được tin này, hãy biết rằng quý vị cũng sẽ có nhiều cách để chia
sẻ ước mơ của mình. Nhóm Chủ chốt (gồm các nhân viên PPS được giao nhiệm vụ
điều phối, tạo điều kiện, hỗ trợ vận hành và hậu cần cho toàn bộ quá trình xác định tầm
nhìn) sẽ chia sẻ chi tiết về những cơ hội này trong những ngày tới.
"Chúng tôi mong được sớm tiếp cận với cộng đồng để lắng nghe ý kiến của bất cứ ai và
tất cả những ai muốn mơ ước cùng với chúng tôi," ông Garcia nói. "Mục tiêu của chúng
tôi là tạo tính khả thi và sự thuận tiện cho mọi người, để họ có thể góp ý cho kế hoạch
tương lai của PPS, và chúng tôi đang cố gắng hết sức để mang lại nhiều cơ hộ - tại các
cuộc họp quy mô nhỏ, các sự kiện lớn và trực tuyến - để các bên liên quan có thể thực
hiện điều đó.
Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về Liên minh Điều hướng, chương trình Tầm nhìn PPS
và cách quý vị có thể tham gia.
-David Roy, Tư vấn, Truyền thông Nội bộ
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