
Chương trình này lấp đầy khoảng trống quan trọng cho những học
sinh đang gặp khó khăn bằng cách tập hợp lại 1) công nghệ hỗ trợ
đặc chế 2) Tình nguyện viên thành thạo sẽ thúc đẩy học sinh đặt mục
tiêu và khuyến khích sự tiến bộ trong việc tập đọc. Kết quả cho thấy:
71% học sinh đạt được khả năng đọc nhanh hơn từ 1 đến 2 năm.
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TẬP

The Shadow Project
Thúc đẩy sự bình đẳng cho học sinh gặp khó khăn trong học tập

The Shadow Project là gì?
Được thành lập vào năm 2003 bởi phụ huynh của
một học sinh gặp khó khăn trong học tập. The
Shadow Project cộng tác với các trường học để
nâng cao cơ hội giáo dục cho 1 phần 5 trẻ em gặp
khó khăn trong việc tập trung học tập. Sử dụng các
chương trình của chúng tôi, học sinh sẽ được phát
triển các thói quen học tập mạnh mẽ, thành thạo
các kỹ năng cảm xúc-xã hội cần thiết cho sự thành
công trong học tập và cuộc sống, và khả năng đọc
sách của các em có thể vượt lên được hai năm.

Ba chương trình giúp cho sinh viên thành công

Kèm tập đọc

Cài đặt
mục tiêu

Không gian
chuyển động

siêu giác quan

Trang bị cho giáo viên giáo dục đặc biệt một chương trình
giảng dạy tốt nhất và các tài liệu đưa sinh viên vào vị trí làm
chủ việc học của chính mình. Khi sinh viên hướng tới những
mục tiêu đầy tham vọng, giáo viên sẽ xây dựng sự tự tin, động
lực và sự -tích cực- kiên trì và những thói quen tốt lâu dài.

Xây dựng cho học sinh kỹ năng giữ bình tĩnh và tập trung trong lớp
học, bằng cách tạo giờ nghỉ thường xuyên. Đội ngũ nhân viên được
đào tạo của trường sẽ giúp học sinh xác định và quản lý cảm xúc của
mình, vì đó là nền tảng xây dựng sức khỏe tinh thần tốt. Kết quả: 73%
học sinh tự cải thiện quy luật bản thân, một kỹ năng quan trọng để
thành công trong học tập và cuộc sống.



Em học sinh "Liana" lớp 4 thích đọc sách, nhưng gặp khó khăn vì cô ấy yếu kém

trong học tập. Biến động gia đình và thời gian sống khu nuôi dưỡng trẻ không có

gia đình làm cho việc học tập thậm chí còn khó khăn hơn. Nhưng chỉ sau hai tuần

được sự giúp đỡ của chương trình, cô ấy đã ghi lại 11 giờ đọc sách."Liana" gần

đây đã được nhận nuôi trong một gia đình ở tiểu bang khác, cô bé mang theo

mình sự tự tin đọc sách.

Cảm ơn lòng hảo tâm của những người ủng hộ chúng tôi, hơn 1800 học sinh từ lớp 1

đến lớp 8 tại Oregon gặp khó khăn trong học tập nhận được sự hỗ trợ cần thiết để
phát triển môi trường học. Bất chấp những thách thức liên tục của đại dịch, các học

sinh tham gia chương trình "The Shadow" đã khám phá và tìm niềm vui trong đọc

sách, học các kỹ năng đối phó với sự căng thẳng và ước mơ lớn cho tương lai của họ. 

Hãy xem đây!

Khơi dậy niềm yêu thích học tập
Thành quả năm 2021-2022

100%
giáo viên xác nhân việc
chương trình Cài đặt Mục
tiêu đã giúp học sinh trở
lại để học trong lớp

66%
sinh viên đã phát triển
khả năng kiên nhẫn
của họ trong khi phải
đối mặt với nghịch
cảnh

86%
86% giáo viên xác nhân
"the Shadow Project" đã trợ
giúp họ tạo ra một lớp học
hợp với nhu cầu của sinh
viên BIPOC

49% học sinh trong chương trình hỗ trợ đọc ít nhất 20 phút / ngày, một chỉ số quan trọng để tăng khả
năng đọc. 

“trở lại sau một năm học trực tuyến các học

sinh của tôi đã phải đối mặt với rất nhiều

thách thức trong năm học này. Chương

trình "The Shadow" đã cho các sinh viên của

tôi một thứ gì đó để bám trụ.” Theo lời

Rivkah Ross Giáo viên trường Portland
 

Chương trình "The Shadow" đã giúp tôi động viên

những học sinh đã mất niềm đam mê học tập do

học trực tuyến trong dich COVID-19. Giáo viên

Oregon

“Trước đây tôi đọc rất ít, nhưng bây giờ tôi đọc nhiều
hơn”.


