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Chương trình Hệ thống Giáo dục Mầm 
non (ELSI, Early Learning System 
Initiative) là một trung tâm toàn tiểu 
bang được phát triển vào 2021 thông 
qua thỏa thuận giữa Đại học Tiểu Bang 
Oregon (OSU, Oregon State University) 
và Ban Giáo dục Mầm non (ELD, Early 
Learning Division) của Sở Giáo dục 
Oregon nhằm nâng cao tiếp cận sớm 
với cơ hội học tập chất lượng cao, 
chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật dành cho 
lực lượng giáo dục mầm non tại 
Oregon. 

ụ ủ
ELSI làm việc cùng với các đối tác nhằm hỗ trợ, củng cố, và 
mở rộng dựa trên các cơ hội học tập chuyên môn có sẵn 
để đáp ứng được nhu cầu và tài sản đa dạng của lực lượng 
giáo dục mầm non của Oregon. 

 
Trung tâm nhắm hướng đến việc hỗ trợ các chuyên gia 
giáo dục mầm non, những người chăm sóc và giáo dục trẻ 
em thuộc nhóm dân số vốn không được quan tâm thỏa 
đáng trước đây, một cách công bằng, hiệu quả và tôn 
trọng, ELSI sử dụng cách tiếp cận văn hóa và đáp ứng về 
mặt ngôn ngữ, và cam kết tập trung vào phòng chống phân 
biệt chủng tộc, sự công bằng, và sự hòa nhập trong tất cả 
các khía cạnh công việc của chúng tôi. 

ự ố ắ ế ớ

1. ự ố ậ ấ  
Làm việc cùng với đối tác của chúng tôi trên khắp tiểu bang, chúng tôi đang phát triển một chương 
trình tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng khả năng tiếp cận tới cơ hội phát triển chuyên môn chất 
lượng cao phù hợp với năng lực của nhà giáo dục mầm non. Cốt lõi này là tạo ra một chương trình tạo 
điều kiện cho việc thông qua và sửa đổi của Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục Trẻ nhỏ (NAEYC, National 
Association for the Education of Young Children) về năng lực của nhà giáo dục mầm non cùng tham 
khảo ý kiến với các bên liên quan trong hệ thống, các nhà lãnh đạo đầu tư và các nhà giáo dục mầm 
non. Các bài tập huấn mới sẽ được phát triển nhằm củng cố và phù hợp với những điều đã tồn tại ở 
Oregon, cũng như là năng lực của nhà giáo dục mầm non của NAEYC mới được thông qua, và qua đó 
khắc phục những hạn chế trong nhu cầu tập huấn. 

2. ự ố ấ ệ  
ELSI đang làm việc với các đối tác để phát triển hai chương trình chính để hỗ trợ hoạt động huấn luyện của 
Oregon: 

Khung Huấn luyện Cố Vấn 
Cốt lỗi này đã được phát triển và hiện đang được áp dụng, một Khung Huấn luyện Cố Vấn được thiết 
kế để hỗ trợ các huấn luyện viên của Preschool Promise (PSP) và Oregon Pre-K (OPK). Khung chương 
trình liên tục được chuyển đổi này hỗ trợ sự phát triển chuyên môn đang diễn ra cho các huấn luyện 
viên mầm non trong công việc của họ để củng có các chương trình giáo dục mầm non. Mentor Coaches 
cùng với ELSE sẽ hỗ trợ sự phát triển chuyên môn đang diễn ra cho các huấn luyện viên Preschool 
Promise và OPK trên khắp tiểu bang để hỗ trợ sự cải thiện chất lượng liên tục. 
Năng lực Huấn luyện 
Năng lực huấn luyện và một hệ thống chứng nhận huấn luyện có cấp bậc kế tiếp cũng đang được phát 
triển dành cho tiểu bang Oregon trong khuôn khổ hợp tác với ELD và cùng mục tiêu về hệ thống huấn 
luyện của ELD. 

3. ự ố ợ  4. ự ố ữ ệ
Sự phối hợp và hợp tác đan xen lẫn nhau tạo nên 
sự tồn tại của ELSI. Chúng tôi tương tác thường 
xuyên với vô số tổ chức trên khắp Oregon để phát 
triển phạm vi, cấu trúc, vai trò và trách nhiệm của 
chương trình, cũng như là tầm nhìn và giá trị. 
Những sự hợp tác này đảm bảo rằng ELSI luôn là 
một nguồn lực đáng tôn trọng và nhanh nhạy cho 
cả các đối tác của chúng tôi cũng như là lực lượng 
giáo dục mầm non. Chúng tôi tiếp tục đón nhận ý 
kiến phản hồi về công việc của mình và củng cố 
cũng như nâng tầm sự hỗ trợ hiện có cho lực lượng 
giáo dục. 

Đội ngũ của chúng tôi đang tạo ra một chương 
trình đánh giá và đo lường có hệ thống nhưng 
linh hoạt nhằm học được điều gì đang hoạt 
động và dành cho ai để phát triền sự cải tiến 
liên tục về mục tiêu và hoạt động của trung 
tâm. 

 

Email: ELSI@oregonstate.edu   

Trang web: https://health.oregonstate.edu/elsi 
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