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DỰ ÁN CỐ VẤN HỌC THUẬT - THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH & SINH VIÊN
Dự án Cố Vấn Học Thuật là gì?
Dự án Cố Vấn Học Thuật tạo động lực cao cho học sinh lớp 5 đến lớp 12 Trường Công
Lập Denver cùng với các sinh viên tình nguyện viên cộng đồng là những người đang làm các
ngành nghề. Học sinh gặp gỡ với một người cố vấn để tìm hiểu thêm về một nghề nghiệp cụ thể,
hoặc để tăng sự hiểu biết và năng lực của học sinh trong một lĩnh vực thuộc khả năng hoặc sở
thích. Học sinh và người cố vấn làm việc cùng nhau để hoàn thành một dự án ngắn hạn thể hiện
một số khía cạnh của những gì học sinh đã học được trong thời gian cố vấn. Sau đó học sinh được
trình bày dự án cho lớp học của mình.
Dự án Cố Vấn Học Thuật đã phục vụ các học sinh DPS xuất sắc trong 30 năm. Kể từ khi
thành lập vào năm 1984, với hơn 2000 sinh viên đã tham gia.
Ai là những người cố vấn?
Các tình nguyện viên cộng đồng sẵn sàng chia sẻ thời gian và chuyên môn của họ cúng với
các sinh viên muốn tham gia được chọn để làm cố vấn. Các tình nguyện viên phải hoàn thành một
đơn đăng ký và trải qua một sự kiểm tra về tiểu sử bản thân và thư giới thiệu.
Học sinh làm gì với người cố vấn của họ?
Học sinh có thể làm việc với người cố vấn trong phòng thí nghiệm, phòng thu hoặc phòng
xử án, trong lớp học hoặc hậu trường - tại địa điểm phù hợp nhất để tìm hiểu thêm về nghề nghiệp
hoặc lĩnh vực quan tâm.
Sự cố vấn diễn ra ở đâu?
Học sinh có thể gặp gỡ với người cố vấn của họ trong một phòng thí nghiệm, một văn
phòng, một phòng xử án hoặc một địa điểm phù hợp nhất với hoạt động dự kiến. Phụ huynh có
trách nhiệm về phương tiện đi lại cho học sinh.
Người cố vấn kéo dài bao lâu?
Khoảng thời gian được đề xuất là tổng cộng sáu giờ. Tùy thuộc vào lịch trình cá nhân và
tính chất của chương trình cố vấn, điều này có nghĩa là học sinh có thể gặp người cố vấn của mình
trong cả một ngày hoặc chia ra làm hai ngày với mỗi ngày nửa buổi, hoặc một giờ một tuần trong
sáu tuần.
Ai có thể tham gia Dự án Mentors?
Học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 (và ít nhất 10 tuổi), những người có sự độc lập, trưởng thành,
quan tâm và động lực để khám phá một chủ đề chuyên sâu với một người cố vấn có thể được đề
cử. Đề cử được chấp nhận từ giáo viên, phụ huynh và hiệu trưởng.
(Vui lòng xem mặt khác)

Chương trình này có chi phí gì không?
Không có chi phí cho học sinh, gia đình hoặc trường học. Bất kỳ tài liệu nào cho dự án,
chi phí nhập học hoặc các chi phí khác đều thuộc trách nhiệm của gia đình. Dự án Cố Vấn được
tài trợ bởi Chương trình Năng khiếu và Tài năng DPS và các tổ chức địa phương.
Mất bao lâu để được kết hợp với một người cố vấn và các bước nào liên quan đến quá trình
này?
Sau khi nhận được đề cử của học sinh, phải mất sáu tuần đến một vài tháng (đôi khi lâu
hơn) để xác định một người cố vấn thích hợp cho học sinh. Dưới đây là các bước liên quan:
1.
2.

3.
4.
5.
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9.

Giáo viên, học sinh và phụ huynh thảo luận về chương trình, điền mẫu đơn đề cử
của học sinh và gửi mẫu đơn đến Community Resources, Inc.
Mỗi đề cử được xem xét khi đến văn phòng của chúng tôi, đóng dấu ngày nhận và
được ưu tiên vào ngày đó. CRI chấp nhận 80 học sinh mỗi năm học và các sự thay
đổi được xem xét để nỗ lực thực hiện các sự kết hợp tốt nhất có thể. Học sinh được
chấp nhận vào chương trình dựa trên mẫu đề cử của họ và phỏng vấn với giáo
viên và phụ huynh.
Người quản lý dự án của CRI liên lạc với phụ huynh và giáo viên để có thêm thông
tin về sự quan tâm và kinh nghiệm cụ thể của học sinh.
Học sinh được thông báo về việc mình được chấp nhận hoặc không được chấp nhận
bởi chương trình.
Nếu được chấp nhận, một người cố vấn tình nguyện thích hợp được xác định và
chọn ra để làm việc với học sinh. Quá trình tuyển dụng và sàng lọc này mất tối
thiểu sáu tuần, và tùy thuộc vào chủ đề, đôi khi có thể mất vài tháng.
Khi một người cố vấn được xác định, một cuộc gặp mặt đầu tiên giữa người cố vấn,
học sinh, phụ huynh và người quản lý dự án CRI được lên kế hoạch. Giáo viên cũng
được mời tham dự, khi có thể. Mục đích của buổi học này là để người cố vấn và
học sinh gặp gỡ nhau, thảo luận về các mục tiêu, lập kế hoạch các hoạt động được
bao gồm trong chương trình cố vấn, nói về một dự án tiềm năng và đặt ngày giờ
cho các cuộc họp còn lại.
Sự cố vấn bắt đầu. Học sinh và người cố vấn gặp nhau trên cơ sở một-một vào
những thời gian được sắp xếp trước. Phụ huynh chịu trách nhiệm cho tất cả các
phương tiện đi lại trong thời gian cố vấn. Người cố vấn không được phép
chuyên chở học sinh vào bất kỳ lúc nào. Người quản lý dự án có sẵn trong suốt
cố vấn để trả lời các câu hỏi và hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết.
Sau khi cố vấn kết thúc, học sinh được yêu cầu hoàn thành một dự án và trình bày
nó cho lớp học của mình. Sự kiện này thường được sự tham dự của cố vấn, phụ
huynh và người quản lý dự án. Vui lòng liên hệ với Laura Kent để thảo luận về lịch
biểu.
Tất cả những người tham gia, học sinh, phụ huynh, giáo viên, người cố vấn được
dự kiến sẽ hoàn thành các đánh giá vào cuối buổi hướng dẫn. Học sinh phải gửi lời
cảm ơn đến người cố vấn của mình.

Thông tin này là để giúp bạn làm quen với Dự án Cố Vấn Học Thuật. Xin vui lòng liên hệ
với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
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