Chào mừng tất cả đến với Trường Tiểu Học Pioneer Crossing (PCE)!! Tại
PCE, chúng tôi hướng về #pceunity, có nghĩa là tất cả chúng ta làm bất cứ
điều gì cho học sinh để các em được thành công trong việc học tập. Chúng
tôi mong muốn rằng trường học này là một nơi hấp dẫn mà chúng ta cùng
đồng hành với các phụ huynh, học sinh, giáo viên và cộng đồng trong việc
học tập của các em. Chúng tôi có khoảng 630 học sinh đến từ 27 quốc gia
khác nhau, nói 17 ngôn ngữ khác nhau.
Trọng tâm chính của chúng tôi xoay quanh việc học dựa trên các dự án
(PBL), PBIS (hành vi tích cực và can thiệp hỗ trợ), và các quyết định hướng
dựa vào dữ liệu. Chúng tôi cũng là một trường có chương trình AVID
(Advancement Via Individual Determination), chương trình này cung cấp
cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong trường học,
hướng tới sự sẵn sàng cho đại học. 100% giáo viên của chúng tôi đếu có đủ
điều kiện cao trong lĩnh vực của họ và tất cả giáo viên được đào tạo để dạy
các em dựa trên dự án (PBL). Việc học tập dựa trên dự án giúp các học sinh
của chúng tôi để khám phá trong việc học tập và tìm giải pháp cho các vấn
đề thực tế. Học sinh của chúng tôi phát triển gần 200 dự án mỗi năm!!
Trong hai năm qua chúng tôi đã thấy những tiến bộ to lớn tại PCE. Việc
đáng tán dương nhất là chúng tôi đã giành ba bằng khen từ Bộ Giáo Dục
của tiểu bang Texas (TEA). Chúng tôi cũng đã chiến thắng cuộc thi UIL của
khu học hai năm qua. Hơn nữa, trong hai năm hoạt động, chương trình GT
(Các Học Sinh Ưu Tú) của chúng tôi đã giành được một thắng cuộc khi cạnh
tranh trên toàn thành phố Austin để thiết kế ra các thành phố trong không
gian. Trường PCE đã đón tiếp nhiều trường khác và giáo viên từ khắp nơi
trong nước Mỹ đến trường chúng tôi để học hỏi và nghiên cứu cùng giáo
viên và học sinh của chúng tôi về việc học tập dựa trên dự án. Tương lai của
trường PCE rất là sáng lạng kể từ đây. Chúng tôi đang giao tiếp với Mạng
Các Công Nghệ Mới (New Tech Network) để trở thành một trong những
trường Công Nghệ Mới (New Tech) đầu tiên ở tiểu bang Texas.
Tại PCE chúng luôn luôn đẩy mạnh sự tăng cường học tập và thăng tiến của
học sinh. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
Xin cảm ơn,
Ryan Marcum
Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Pioneer Crossing
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