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Học tập trong lớp học ngoài trời tốt nhất thế giới
Dịch vụ Mở rộng của Đại học Bang Oregon

THÔNG TIN CHO CÁC TRƯỜNG, HỌC KHU VÀ ESD

OSU EXTENSION là cơ quan tổ chức chương trình Trường học Ngoài trời của bang 
Oregon (Oregon’s Outdoor School) và có trách nhiệm tài chính, xây dựng và quản 
lý chương trình. OSU Extension Service (Dịch vụ Mở rộng của Đại học Bang Oregon) 
giúp tất cả cư dân tiểu bang Oregon có thể tiếp cận thông tin và chuyên môn để họ 
có thể phát triển mạnh trong cộng đồng của mình, tiến lên cùng các nền kinh tế đang 
phát triển và chia sẻ niềm tự hào trong các hệ sinh thái đang phát triển mạnh mẽ của 
Oregon.

TRƯỜNG PHI CÔNG LẬP/TRƯỜNG TƯ: Pháp luật chi phối đầu tư cho Trường học 
Ngoài trời (ORS 327.390) không cho phép trao các khoản trợ cấp theo Chương trình 
Trường học Ngoài trời cho học khu và các cơ quan giáo dục cấp quận (EDS). Theo quy 
định này và dựa trên hiểu biết của chúng tôi về các hạn chế theo hiến pháp đối với việc 
sử dụng quỹ xổ số, OSU Extension sẽ không thể duyệt các hồ sơ trong đó kết hợp các 
khoản trợ cấp lại (subgrant) hoặc các thỏa thuận hợp đồng khác với các trường tư 
nhằm cung cấp dịch vụ Trường học Ngoài trời cho học sinh trường tư.

TRƯỜNG CÔNG ĐẶC CÁCH (CHARTER SCHOOL) VÀ QUẬN CÓ TRƯỜNG CÔNG 
ĐẶC CÁCH: Trường công đặc cách được phép nhận tài trợ Chương trình Ngoài trời. 
Những trường muốn xin tài trợ cần liên hệ với học khu tài trợ của mình và yêu cầu 
được đưa tên vào hồ sơ của học khu. Tiền tài trợ sẽ được chuyển thông qua học khu 
đến các trường công đặc cách. Nếu một học khu không nộp hồ sơ, trường có thể chọn 
làm việc với Cơ quan Giáo dục Cấp Quận (Educational Service District, ESD). Bốn 
trường công đặc cách được tiểu bang tài trợcó thể chọn tự nộp hồ sơ hoặc được đưa 
tên vào hồ sơ của Học khu/ESD. 

Bộ phận Dịch vụ Mở rộng của Đại học Bang Oregon cấm phân biệt đối xử trong tất cả các chương trình, 
dịch vụ, hoạt động và tài liệu của bộ phận vì các lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, 
giới tính, bản dạng giới (bao gồm cả biểu hiện giới), khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác, tình 
trạng hôn nhân, tình trạng gia đình/cha mẹ, thu nhập từ chương trình hỗ trợ cộng đồng, niềm tin chính 
trị, thông tin di truyền, tình trạng cựu chiến binh, hành vi trả thù hoặc trả đũa cho hoạt động dân quyền 
trước đây. (Không phải tất cả các lý do bị cấm này đều áp dụng cho tất cả các chương trình.)

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn thảo luận về cách thức bạn có thể giúp đỡ, hợp tác, 
hoặc hỗ trợ chương trình Trường học Ngoài trời trên toàn tiểu bang, vui lòng liên hệ với 
chúng tôi.

OSU EXTENSION SERVICE OUTDOOR SCHOOL
University Outreach and Engagement
325 Ballard Extension Hall, Corvallis, OR 97331
Điện thoại: (541) 737-4391 | Email: outdoorschool@oregonstate.edu
Tham gia: extension.oregonstate.edu/outdoor-school



NGƯỜI DẪN ĐẦU ĐÁNG 
TIN CẬY 
Cuộc bỏ phiếu 99 (Measure 99) năm 2016 
đã chỉ định việc lập chương trình Trường 
học Ngoài trời cho các học khu và cơ quan 
giáo dục cấp quận dành cho các học sinh 
lớp năm hoặc sáu tại bang Oregon. Điều này 
khiến Oregon trở thành tiểu bang đầu tiên 
tại Hoa Kỳ tài trợ cho trường học ngoài trời.

Luật pháp năm 2015 đã quy định OSU 
Extension có trách nhiệm quản lý chương 
trình trên phạm vi toàn tiểu bang. Theo 
ý kiến của ủy ban tư vấn, OSU Extension 
phối hợp với các quận để tài trợ cho các 
chương trình Trường học Ngoài trời đáp 
ứng nhu cầu của học sinh, giáo viên và cộng 
đồng.

HỖ TRỢ THÀNH 
TÍCH HỌC TẬP  

Trường học Ngoài trời tổng hợp các 
môn học trong chương trình STEAM 
(khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ 
thuật, toán học), lịch sử, và khoa học 
xã hội. Đồng thời trường cũng tạo điều 
kiện bình đẳng để học sinh học hỏi các 
môn khoa học tự nhiên . Trường củng 
cố nội dung của các môn học trong 
lớp, nhằm giúp học sinh áp dụng những 
kiến thức đã học trong lớp vào thực tế. 

OSU Extension cam kết hỗ trợ các giáo viên 
bang Oregon bằng chương trình giảng 
dạy Trường học Ngoài trời chất lượng cao 
cùng các hoạt động giúp học sinh sẵn 
sàng cho trường học ngoài trời. Điều này 
giúp củng cố các cơ hội học tập sau giờ 
học ngoài trời và hỗ trợ các tiêu chuẩn 
giáo dục của tiểu bang cũng như các mục 
tiêu cụ thể của trường học và giáo viên.

VIỆC HỌC TRỞ NÊN 
SỐNG ĐỘNG
Học tập ngoài trời giúp tăng sức khỏe thể 
chất, tinh thần và nhận thức xã hội của 
học sinh. Trong quá trình này, những cảm 
xúc tích cực về trường học và không gian 
ngoài trời được phát triển.

“Các hoạt động về việc học tập hăng 
hái và khám phá không gian ngoài trời 
giới thiệu cho các em làm quen với 
môi trường xung quanh để phát triển 
sự hiểu biết, sự trân trọng, những 
điều mới lạ, thắc mắc, và cả sự tôn 
trọng. Nó thúc đẩy sự nhạy cảm với 
môi trường, giúp những bạn nhỏ thấy 
mình trong bối cảnh toàn cầu và giúp 
các công dân phát triển nhận thức về 
nhu cầu sử dụng bền vững các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của thế giới.”  
– Dự án Câu chuyện Ngoài trời

XÂY DỰNG KỸ NĂNG 
CUỘC SỐNG
Việc học tập thực tế, thực hành giúp cải thiện 
kết quả học tập bằng cách khiến cho việc 
học ở trường phù hợp hơn và thú vị hơn. Học 
sinh thấy cách thức bài học của mình được áp 
dụng cho thế giới xung quanh.

Tìm hiểu về khoa học tự nhiên và hiểu mối 
quan hệ giữa nước, đất, thực vật và động vật 
(và con người) tạo nên nhận thức rằng học 
sinh là một phần của toàn bộ hệ sinh thái. 
Hiểu biết về môi trường và trân trọng hơn việc 
quản lý tài nguyên thiên nhiên của Oregon 
xuất phát từ trải nghiệm có được từ Trường 
học Ngoài trời. Tư duy phê phán và giải quyết 
vấn đề trong thực tế, tinh thần tập thể, ý thức 
trách nhiệm và biết liên hệ với người khác 
là những phẩm chất được nuôi dưỡng cũng 
như được hỗ trợ trong trường học Ngoài trời. 
Những kỹ năng được các nhà tuyển dụng coi 
trọng và là điều thiết yếu để giúp xã hội giải 
quyết các vấn đề phức tạp.

NGOÀI KIA. 
ĐANG THAY ĐỔI CUỘC SỐNG.

Không bàn ghế, bốn bức tường hay bảng phấn, học sinh đắm mình trong lớp học 
ngoài trời tốt nhất thế giới: Phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời của Bang Oregon. 
Trải nghiệm trường học ngoài trời biến đổi môi trường học tập để các học sinh 
có thể học hỏi và tạo ra kết nối mạnh mẽ với không gian ngoài trời và với nhau.


