Buổi Giới Thiệu Về Chương Trình
Phương Pháp Học Hỏi Bằng Cách Thực Hành được Soạn Thảo Dựa Vào
Các Vấn Đề Trong Đời Sống Thực Tiễn về Toán Học và Khoa Học!

NGÀY
13 Tháng 2, 2018
5 giờ - 6 giờ chiều
Herman Intermediate
Cafeteria
5955 Blossom Ave.
San Jose, CA 95123

Điều gì tạo cho AdVENTURE rất đặc biệt?
 Viễn Tượng của AdVENTURE là một trường học
nơi cung cấp cho các em học sinh nền tảng học hỏi
lâu dài và sự bền bỉ, thông thạo cách sử dụng những
công cụ về sự suy luận thấu đáo và các kỹ năng của
thế kỷ 21.
 Một Tiểu Cộng Đồng Học Đường — 264 học sinh
và 10 giáo viên.

Xin lấy hẹn để
tham quan
(chỉ dành cho các em học
sinh lớp 4) vào:

Ngày 2 & 8 Tháng 2
10:15-11:15 sáng

6 & 15 Tháng 2 và
1 Tháng 3
9 giờ - 10 giờ sáng
Để lấy hẹn xin liên lạc
adventure@ogsd.net
(408) 226-1886, số chuyển
tiếp 304212

 Sự Giảng Dạy Hợp Nhất xoay quanh các môn toán
học, khoa học, thiết kế, và kỹ thuật trong một tiểu
cộng đồng học đường để nâng cao khả năng giao
tiếp và suy luận thấu đáo.
 Phương Pháp Học Hỏi Dựa Vào Các Đề Án - Học
sinh áp dụng sự học hỏi của mình vào những bài
làm có tính cách thử thách và các sản phẩm.
 Có Nhiều Lựa Chọn Cho Các Môn Nhiệm Ý chú
trọng vào chương trình STEM.
 Môi Trường Hợp Tác – Học sinh được thử thách để
hợp tác trong nhóm. Các em đạt được những kỹ
năng về việc lãnh đạo, giao tế, và nói chuyện trước
công chúng.
Để biết thêm chi tiết, xin vào thăm trang mạng của chúng tôi tại:
www.adventurestemprogram.com

