З одного погляду

Батьківські збори
Що всі родини повинні знати, щоб зробити
батьківські збори потужною та успішною

Конференція, керована учнем, відрізняється від традиційної конференції батьків /
вчителя.
Під час конференцій, дитина проводить конференцію і робить більшість розмов. Вчителі
працюють з учнями заздалегідь, тому вони готові вести розмови про їх поточне досягнення
та наступні кроки. Роль вчителя - бути поруч, щоб відповісти на питання, але вчитель не
веде конференції.
Метою наукової конференції є діти, щоб підсумувати свої сильні сторони та
наступні кроки для заробітку на основі їхньої індивідуальної роботи та даних про
досягнення. Вчені та сім’ї повинні залишити конференцію на тій же сторінці про
окремі сильні сторони та зони уваги.
Під час конференції ваша дитина пройде через найостанніші дані про досягнення, а також
приклади своєї роботи, що є одним з найважливіших навчань для рівня та предметної
області. Цей підхід є навмисним. Досягнення збільшується, коли діти здатні пояснити іншим,
що вони вже дізналися, а також про наступні кроки в їхньому навчанні, оскільки вони
стосуються стандартів класу.
Конференції зазвичай тривають від 20 до 30 хвилин, але оскільки дитина керує
конференцією, сім’ї можуть забрати стільки часу, скільки вони потребують для
конференції.
Одне з чудових подій, конференціям, полягає в тому, що немає часу, оскільки вчителям
не треба закривати конференцію, щоб зустрітися з іншими сім’ями. Якщо розмова триває
довше, ніж очікуваний час, ви можете продовжувати розмову з вашою дитиною.
Ви можете запланувати окрему зустріч з викладачем, якщо у вас виникнуть
питання або питання після конференції.
Поки ваша дитина та вчитель (і) повинні мати змогу відповісти на більшість питань і
пояснити, як ви можете надати підтримку в навчанні вдома, в деяких сім’ях виникнуть
питання або сумніви, які потребують подальшої зустрічі з вчителем. Кожна сім’я може
запланувати окрему зустріч з викладачем, якщо під час закінчення конференції виникають
питання або питання.
Ви можете грати важливу роль у досягненні вашої вченої, якщо
продовжуватимете розмову про сильні сторони та наступні кроки вдома протягом
усього навчального року.
Те, що ви дізнаєтеся про індивідуальні сильні сторони вашої дитини та наступні кроки в
процесі навчання під час конференції, можуть змінити питання, які ви задаєте своїй дитині
про школу з “Як сьогодні була школа?”, До конкретних питань про те, чого він навчається як
учень. Це потужний мотиватор для дітей та створює задоволення про школу!
Ми вітаємо Ваші питання та ідеї щодо конференцій.
Вся наша робота є роботою в прогресі, і ми розраховуємо на сім’ї, щоб надати нам ідеї та
відгуки про те, як ми можемо це покращити. Якщо у вас є питання щодо конференцій, які
ведуть учні, або ідеї про те, як ми можемо покращити процес, ми хотіли б почути від вас!
Будь ласка, зв’яжіться з керівником вашої школи, якщо ви хочете дізнатись більше про
конференції, які проводяться учнями, або ви можете поради щодо вдосконалення цього
процесу.
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