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Trường đại học Santa Ana College đăng cai tổ chức hội nghị hàng năm
Road to Teaching Conference lần thứ 14 vào ngày 20 tháng Mười Một
Sự kiện:

Hội nghị hàng năm Road to Teaching Conference lần thứ 14 sẽ có hơn 25 buổi hội thảo trên nhiều
lãnh vực khác nhau như: tìm hiểu về môn toán và khoa học, sử dụng iPods trong ngành giáo dục,
tìm được việc trong thị trường việc làm khan hiếm, sự chuẩn bị ở bậc đại học cho thế hệ giáo viên
tương lai dạy từ mẫu giáo đến lớp 12, chương trình giáo dục đặc biệt, sự trợ giúp tài chánh cho các
giáo viên tương lai, những hướng đến ngành dạy học từ mẫu giáo đến lớp 12, âm nhạc hóa lớp bậc
tiểu học, hiểu biết về tính tự kỷ trong lớp học; và các diễn giả là các giáo viên cũ và mới. Buổi hội
nghị diễn ra trong một ngày này được tổ chức riêng cho những học sinh trung học và đại học cộng
đồng đang dự định chọn nghề dạy học. Có bao gồm buổi ăn trưa và một hội chợ về giáo dục.

Thời gian:

Thứ Bảy 20 tháng Mười Một  8:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều

Địa điểm:

Santa Ana College  1530 W. 17th St.  Santa Ana, CA (Xin xem bản đồ/Chỉ dẫn đường đi)

Thành phần tham dự:
 300 học sinh trung học và đại học đang dự định chọn nghề dạy học.
 Người có bài nói chuyện chính trong hội nghị là ông Alastair Inman, là giáo viên môn khoa
học tại trường trung học cơ sở Lexington tại thành phố Cypress và là một trong những giáo
viên xuất sắc nhất trong năm 2009 của tiểu bang California. Kinh nghiệm dạy khoa học của
ông Inman trải dài hơn 20 năm, đầu tiên là giáo sư đại học cộng đồng và nay là giáo viên
trường trung học cơ sở. Sau thời gian đi dạy cho một số trường đại học gồm các trường đại
học University of Toronto, Wesleyan College và Knox College, vào năm 2001 ông vào làm
việc cho khu học chánh Anaheim. Sinh trưởng tại Luân Đôn, ông Inman lớn lên tại Canada
nơi đó có một người thầy dạy môn khoa học đã đem đến cho ông niềm đam mê khoa học.
Ông tốt nghiệp cử nhân môn sinh vật học tại trường đại học McGill University và tiến sĩ môn
động vật học tại trường đại học University of Oxford.
 Các trường đại học tham gia hội nghị gồm có trường đại học California State University,
Fullerton; Fullerton College; Santa Ana College; và University of California, Irvine.
Tại sao nên tham dự:
Theo Bộ Lao Động Hoa Kỳ, những công việc làm có nhiều triển vọng nhất là công việc giáo viên
ở các môn có nhu cầu cao như toán, khoa học và giáo dục song ngữ, và tại những khu học chánh ở
những vùng thành thị và nông thôn mà ít người muốn tới làm. Công việc làm của thầy cô giáo ở
các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được dự kiến sẽ tăng 13
phần trăm trong khoảng từ năm 2008 đến năm 2018.
Nếu muốn tham dự:
Ghi danh có đóng dấu bưu điện trễ nhất là ngày 10 tháng 11: $20
Ghi danh tại chỗ (tùy vào còn chỗ hay không): $25
Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh, xin liên lạc teacher_ed@sac.edu hoặc gọi số (714) 564-6352.
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