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TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

2020-2021 

 

NỀN TẢNG: Tác động tích cực của các hoạt động của Trung tâm Học tập 

Cộng đồng St Century 21  đối với học sinh, phụ huynh, thành viên gia đình và Giảng viên 

đã được thiết lập tốt trong các đánh giá quy mô lớn tại các trường học thành phố Utica. Những 

phát hiện từ các đánh giá nghiêm ngặt của Independent Evaluator nhấn mạnh rằng việc tiếp 

cậncác chương trình 21st Century sau giờ học làm giảm các vấn đề nghiêm trọng làm suy yếu sự sẵn 

sàng của trường học ở học sinh. Trong năm học 2020-2021, tất cả các chương trình được cung 

cấp bằng cách sử dụng các nền tảng ảo bởi các giảng viên có trình độ được đào tạo do Đại dịch 

COVID-19. 

 
Có ba lĩnh vực trọng tâm trong chương trình 21st  Century: 

1. Sẵn sàng học tập 

2. Làm giàu cho thanh niên 

3. Sự tham gia của phụ huynh 

 

Trung tâm Học tập Cộng đồng 21st  Century cung cấp các chương trình dạy kèm, cố vấn và làm 

giàu cho thanh thiếu niên cho sinh viên có nhu cầu cao và các chương trình buổi tối cho gia đình 

họ. Các chương trình này cung cấp các dịch vụ chuyên sâu sau giờ học cho cả học sinh và gia 

đình bởi các Giảng viên có trình độ cao. 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG SAU GIỜ HỌC 

 
• 782 người tham dự ít nhất 15 giờ 

• 765 người tham dự ít nhất 30 giờ 

• 417 người tham dự ít nhất 90 giờ 

• Chương trình học tập 

• Chương trình làm giàu 

• Chương trình Gia đình 

 

21 KẾT QUẢ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ST CENTURY 
(Những phát hiện có ý nghĩa thống kê) 

81% cải thiện kết quả học tập Tăng chương trình giảng dạy dựa trên nghiên cứu 

94% tôiđã mproved  hành vi Cải thiện hành vi lớp học 

Cải thiện khí hậu cảm xúc xã hội  Tăng mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên 

Giảm đình chỉ Tăng cường sự tham gia của gia đình 
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Tăng hành vi tích cực Cải thiện mối quan hệ giữa phụ huynh và người 
hướng dẫn 

 


