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AVID là gì?

AVID (Xác Định Cá Nhân Thông Qua Sự Nâng Cao) là một
hệ thống toàn học khu nhằm thay đổi cuộc sống bằng
cách giúp các trường học chuyển sang phương pháp lấy
học sinh làm trung tâm, công bằng hơn. Sứ mệnh của
AVID là giúp các trường thu hẹp khoảng cách cơ hội, và
chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng để vào đại học, đi làm và
cho cuộc sống.

Học sinh Tiểu học AVID
tin rằng các em có thể
thành công trong học
tập thông qua sự hỗ trợ
về mặt học tập, xã hội và
tinh thần.
Học sinh Tiểu học AVID
phát triển các thói quen
học tập cần thiết để thành
công ở trung học cơ sở,
trung học phổ thông và
đại học, theo cách phù
hợp với lứa tuổi và đầy thử
thách.

AVID nuôi dưỡng tư duy phát
triển và thúc đẩy khả năng
học tập của học sinh để cho
việc học đại học là có thể và
là mục tiêu mà các em có thể
đạt được. Bằng cách dạy và
củng cố các thói quen học
tập cũng như tư duy ở cấp độ
cao hơn khi còn nhỏ, giáo
viên Tiểu học AVID tạo ra
hiệu ứng lan tỏa trong các
lớp sau này.

"AVID là một hệ thống đã được
chứng minh tăng cường tính
nghiêm ngặt trong các lớp học của
chúng tôi và giúp thúc đẩy văn hóa
học tập suốt đời. AVID cung cấp cho
TẤT CẢ học sinh các công cụ và
chiến lược chuẩn bị cho họ sẵn sàng
vào đại học hoặc đi làm!
-Dr. Alicia L. Thompson
Giám đốc, Trường Công lập Wichita

AVID giúp tạo ra một môi
trường giáo dục tử tế hơn,
nhẹ nhàng hơn và thấm
nhuần tình cảm gia đình.
Học sinh học kỹ năng tổ
chức, kỹ năng học tập, giao
tiếp và tự vận động. AVID
Học sinh Tiểu học AVID ghi
chép có cấu trúc và trả lời
và đặt câu hỏi ở cấp độ cao
hơn những câu trả lời
thông thường.

