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أعزائي أفراد مجتمع مدرسة (:)P.S. 169
في الشهر الماضي ،حظي فريق القيادة التعليمية بمدرسة ( )P.S. 169بفرصة مذهلة لبدء عام  2020من خالل تنظيم يوم "حالة المدرسة" .خالل ذلك اليوم ،قمنا
بزيارة كل فصل دراسي في مدرسة ( )P.S. 169لرؤيته من خالل عدسة مجال األولوية في مدرستنا " -تعزيز التفكير النقدي من خالل مناقشة ثرية"  -ورأينا
وسمعنا أشياء مذهلة .أجرينا أيضًا مجموعات نقاش للتالميذ ،مما أتاح لنا الفرصة لسماع صوت تالميذنا عن تجاربهم األكاديمية واالجتماعية االنفعالية هنا في مدرسة
( .)P.S. 169نحن ممتنون الستعداد موظفينا لفتح فصولهم وتقبل تالميذنا الذين جعلوا هذا اليوم ناج ًحا!
بينما نحاول دائ ًما أن ننمو كمتعلمين ،أردنا أن نأخذ بعض الوقت لالحتفال بالممارسات الواعدة الكثيرة التي تجري حاليًا في جميع الفصول الدراسية في
مدرستنا .بعض مجاالت االحتفال التي نود تقديرها هي:


شارك التالميذ في التحدث واالستماع كجزء من كل درس.



صا للتالميذ للمشاركة في المناقشات التي عززت التفكير النقدي من خالل تعليم يسير بخطى مناسبة ويبني الفهم
صمم المعلمون مهام التعلم التي خلقت فر ً
األساسي أوالً ،ثم ينتقل إلى دعم التالميذ في صنع االستنتاجات.



تم توفير المواد التي تدعم أنشطة اللغة الشفوية لجميع التالميذ ،بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنكليزية وتالميذ التعليم لذوي االحتياجات الخاصة.

كخطوة تالية في مواصلة تطوير مناقشة ثرية في أنحاء مدرستنا ،سنعمل على وضع البروتوكوالت واألنظمة المعمول بها لضمان االتساق والتماسك عبر الصفوف
والمواد الدراسية لجميع التالميذ .على سبيل المثال ،تطبيق إشارات الحديث الصامت في جميع الفصول الدراسية .سيستخدم التالميذ هذه اإلشارات اليدوية لتوصيل
أفكارهم عندما ال يشاركون أفكارهم مع شريك أو مع الفصل .تمنحهم هذه اإلشارات "صوتًا" يمكن "سماعه" ،مما يزيد من مشاركتهم وال يعرقل تعلم
اآلخرين .باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بمراجعة سلسلة االستماع والتحدث لدينا لتتوافق مع معايير الجيل التالي .يدعم هذا التواصل المعلمين والتالميذ من خالل توفير فهم
واضح لتوقعات االستماع والتحدث المناسبة من الناحية التنموية لكل صف .مرفق بهذه الرسالة كالً من إشارات التحدث الصامت بلغة اإلشارة وقواعد استمرارية
االستماع والتحدث للرجوع إليها.
لقد كانت حقًا هدية رائعة بالنسبة لنا إلتاحة هذه الفرصة لمعرفة المستوى العالي من العمل الجاد والحماس وااللتزام بتعلم التالميذ في جميع أنحاء مدرستنا .نحن
شكرا لكل عضو في
محظوظون للغاية ألن نكون جز ًءا من هذه البيئة التعليمية المحفزة ويشرفنا دعم النمو المهني المستمر للمجتمع المدرسي بمدرسة (.)P.S. 169
ً
طاقم العاملين بمدرسة ( )P.S. 169على التزامهم المستمر بالنمو المهني .إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد عن فريق القيادة التعليمية ،يرجى عدم التردد في
السؤال!
مع فائق االحترام والتقدير،
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