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• СЕРПЕНЬ 2019 РОКУ

Ласкаво проимо! Радісні новини на 2019-20 навчальний рік
Ми раді розпочати ще один навчальний рік у державних школах Федерал
Вею! Ми маємо честь обслуговувати кожного науковця у державних
школах Федерального шляху, і я раді поділитися деякими важливими
моментами на майбутній 2019–20 навчальний рік.
Навчання студентів
Усі наші зусилля спрямовані на покращення навчання студентів.
Цього року ми стараємося використовувати перевірену дослідженнями
стратегію, яка називається формативне оцінювання та вчасні відгуки
до завдань студентів. Формативне оцінювання відбувається тоді, коли
вчитель перевіряє знання під час уроку та надає учням конкретні,
описові відгуки про наступні кроки у навчанні. У поєднанні це дві
найефективніші стратегії вдосконалення навчання студентів.
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facebook.com/fwps210

Безпека
Ми і надалі будемо активно займатися питаннями безпеки, включаючи
працю над знущанням . Один із способів, яким ми це робимо, - це
інструмент моніторингу 24/7, який ми впровадили навесні 2019 року,
який відстежує створений учнями вміст, пов’язаний із електронною
поштою, та повідомляє нас, коли учні займаються небезпечним
поведінкою, знущаннями, самопошкодженнями та невідповідний вміст.
Нове в цьому році те. Що ми впроваджуємо програму для всіх
спортсменів, яка наголошує на побудові характеру, здорових стосунках,
запобіганні насильству тощо. Усі тренери в державних школах Федерал
Вею ведуть цю програму зі своїми командами, і кожен спортсмен району
отримає користь від цієї програми. Ми віримо, що ця програма підвищить
безпеку в усіх наших середніх школах.
Інновації
Ми подали заявку та отримали грант, щоб допомогти вдосконалити наші
інструкції з математики. Цей грант фінансує інноваційну програмиу з
математики у двох з наших шкіл.
Другий, більший грант від Фонду Гейтс дозволить фінансувати
вдосконалення в нашому втручанні та вирішенні питань поведінки
та наукових проблем. Він фінансує роботу нашого комітету, щоб
розглянути втручання у поведінки та академічне знання. Крім того, ми
проведемо опитування всіх науковців, щоб краще зрозуміти їхні соціальні
емоційнійні та академічні потреби та як ми могли б надати додаткову
підтримку.
Голос батьків та учнів
Нову цього року це те, що я розпочну Поради Батьків для
Заврайоно(суперінтенденту), щоб надати ще одне місце для батьків з
кожної школи, щоб поділитися своєю точкою зору на те, що працює у
їхній школі та що потрібно вдосконалити. Ми очікуємо, що в цій раді буде
понад 60 батьків.
В додаток до Поради Батьків для Заврайоно(суперінтенденту), вперше
всі наші школи впровадять на своїх сайтах консультативну групу для
школярів. Іншими словами, директори будуть щомісяця зустрічатися з
20+ учнями, щоб почути їхню думку про те, що працює, а що ні.
Ми раді будувати свої успіхи та створювати інноваційні ідеї для
вдосконалення. Наша кінцева мета полягає в тому, щоб наші студенти
відчували себе безпечно, привітно, уповноважені та успішні як учні. Ми
знаємо, що школи не можуть зробити це поодинці, і ми сподіваємось на
наше постійне партнерство, коли ми переходимо до іншого успішного
навчального року!
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