
Thu hẹp khoảng cách tưởng tượng



Chúng bổ sung cho nhau. Một bên tuyến 
tính. Bên kia thì mềm dẻo. Nhưng khi chúng 
phối hợp cùng nhau thì điều huyền diệu xảy 
ra. Điều huyền diệu đủ để giúp trẻ em kết 
nối, thực hiện, khao khát, thành công.

Trong khi 93% người Mỹ đồng ý rằng 
nghệ thuật 
đóng vai trò thiết yếu để cung cấp một nền giáo dục toàn 
diện, bạn sẽ không biết điều đó nếu nhìn từ khuynh hướng 
cắt giảm ngân sách nghệ thuật trước tiên của chúng ta.

Xin giới thiệu chương trình The Right 
Brain Initiative, một chương trình hợp tác về giáo 
dục nghệ thuật của Regional Arts & Culture Council. Chúng 
tôi đang thực hiện đưa nghệ thuật vào lớp học của mọi trẻ 
em trên toàn khu vực đô thị Portland. Chúng tôi tin rằng 
tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8 công lập xứng đáng 
hưởng nền giáo dục nghệ thuật chất lượng cao, bất kể 
vùng miền, ngôn ngữ, hay sự sẵn sàng học tập.

Chúng tôi tham gia vào các lớp học năm 2009, để 
phát triển trí tưởng tượng của các em và thúc đẩy sự hợp 

tác của giáo viên/nghệ sĩ. Chúng tôi kết hợp múa, 
âm nhạc, nghệ thuật thị giác và các phương tiện 
truyền thông sáng tạo khác với các môn như khoa 
học, nghệ thuật ngôn ngữ và toán học. Nói ngắn 
gọn, chúng tôi thay đổi cách học tập và tạo cho trẻ 
các kỹ năng tư duy phức tạp cần thiết để chuẩn bị 
cho sự thành công trong thế kỷ 21. 

Với Right Brain, hàng ngàn học sinh đang thể 
hiện, khám phá, tưởng tượng, sáng tạo và tận dụng 
toàn bộ năng lực của khối óc. Khi thực hiện trên quy 
mô đầy đủ, chúng tôi sẽ tiếp cận tất cả các học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp 8 khu vực Portland -  khoảng 110.000 
trẻ em ở gần 240 trường học.

Right Brain Initiative là chương trình hợp 
tác của các khu học chánh, chính quyền 
địa phương, các doanh nghiệp tư nhân, 
gia đình, các nghệ sĩ và tổ chức nghệ 
thuật, làm việc cùng nhau để tạo ra sự 
thay đổi lâu dài trong các khu học chánh 
của chúng ta.

Hãy tìm hiểu thêm về những hoạt động 
chúng tôi đang thực hiện, đối tượng phục vụ 
của chúng tôi và làm thế nào bạn có thể giúp 

chúng tôi phát triển tại 

Bộ não sinh ra với 2 bán 
cầu là có nguyên do.



Truy cập 
TheRightBrainInitiative.org 

/get-involved

The Right Brain Initiative là một chương trình của Regional Arts & Culture 
Council, một đơn vị dịch vụ nghệ thuật  501(c)(3) phục vụ cho các Hạt 

Clackamas, Multnomah và Washington, Oregon. racc.org

TheRightBrainInitiative.org

The Right Brain Initiative 
REGIONAL ARTS & CULTURE COUNCIL

411 NW Park Avenue, Suite 101
Portland, OR 97209

503.823.5111

Gia nhập danh sách nhận 
email của chúng tôi!

Tương tác với blog của chúng tôi!
Tình nguyện đóng góp thời gian 

của bạn!
Dành một khoản quyên tặng 
được khấu trừ thuế đầy đủ!

(Hoặc khuyến khích công ty của bạn đóng góp).
Hãy dõi theo chúng tôi trên 

Facebook và Twitter!

Hãy cùng tham gia!


	Blank Page



