באוקטובר 23 2020
,צוות ברוקליין יקר ,משפחות ומטפלים
אני כותב אחר הצהריים עם שינוי חשוב בתזמון שישפיע על כל התלמידים ההיברידיים )או על אלה שאמורים
להיכנס להיברידי( בדרגות  1-8החל משבוע  2בנובמבר  2020ובדרגות  9-12החל משבוע  26באוקטובר . 2020 ,
צוות המנהיגות ,מנהלי בתי הספר וועד בית הספר ברוקליין החליטו להפוך את יום רביעי ליום נידח לחלוטין עבור
.כל התלמידים במודל הלמידה ההיברידית

)לוח שבועי של מודל היברידי ,כיתות א'-י"ב )מתוקן 23/10/20
שבוע  - 1דוגמא
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שבוע  - 2דוגמה
יום רביעי

ִישׁי
שׁל ִ
יוֹם ְ

יוֹם ֵשׁנִי

) פיטורין מוקדם ,מרחוק לחלוטין(
רוּחק
ְמ ָ

באופן אישי

באופן אישי

קוהורט א

רוּחק
ְמ ָ

רוּחק
ְמ ָ

קוהורט ב

לוח זמנים זה נכנס לתוקף ב  26-באוקטובר עבור תלמידים בכיתות  9-12ונכנס לתוקף ב  2-בנובמבר עבור
 '.תלמידים בכיתות א'-ח

יום רביעי יישאר יום מקוצר )פיטורים מוקדמים( ,אך תלמידים בכיתות א'-יב 'שנרשמו למודל ההיברידי ישתתפו
בהוראתם מרחוק .למדנו הרבה בארבעת הימים האחרונים לאחר המעבר למודל ההיברידי ומאמינים כי שינוי לוח
.הזמנים הוא הטוב ביותר עבור אנשי החינוך שלנו ,התלמידים והצוותים שלנו

?מדוע המעבר
זוגיות ובניית קהילה
התלמידים בכיתות א'-יב 'התחילו את השנה יחד ,אם כי מרחוק ,וכעת הם מפוצלים בגלל לוח הזמנים ●
ההיברידי .יום רביעי מרוחק מאפשר לתלמידים ליצור קשר מחדש עם בני גילם ולעבור שוב חוויה
.שלמה בכיתה
התלמידים יקבלו למידה סינכרונית חיה בדומה למה שחוו בארבעת השבועות הראשונים של ○
RemotePlus.
לתלמידים יהיה יותר זמן חי עם המורים שלהם במהלך השבוע מכיוון שלכל התלמידים יהיו יומיים ●
שלמים באופן אישי ושלט שלם של חצי יום בכל שבוע .זה מאפשר זמן רב יותר לחיזוק היחסים בין
.מורים לתלמידים שלדעתנו מהווה גורם הכרחי להצלחת התלמידים
הוראה ותכנון תכניות לימודים
התלמידים יקבלו יום רביעי של למידה סינכרונית ביום רביעי באזורי התוכן שלהם ,ויקטינו את זמן ●
 .האסינכרון שיש להם כרגע במהלך שבוע הלימודים
מורים יכולים לתכנן בצורה קוהרנטית יותר כעת ,כאשר התלמידים מקבלים כמות זהה של נקודות מגע ●
.בשבוע
יהיו בקו אחד יותר זה עם זה מכיוון שיהיה להם זמן שווה עם - Bו  Aהתלמידים בקוהורט ○
המורים בכל שבוע .יום רביעי המרוחק יכול לשמש כביצוע קבוצתי מלא של תפיסות מוטעות
.או אי הבנות הקשורות ללמידה
מורים ומומחים )מתמטיקה ,אוריינות ,מחנכים מיוחדים( יכולים להקל על הוראה  /התערבות בקבוצות ●
קטנות מכיתות שונות בעלות צרכים דומים .יום רביעי הנידח מקל על הדאגה למעבר קבוצות כי
.קבוצות קטנות אלה יכולות להיפגש מרחוק
מאבטח את זמן שיתוף הפעולה וההכנה למורים יעיל יותר ומתוח פחות מהמתוכנן כיום במודל ●
.ההיברידי
ניקיון וחיטוי
זמן נוסף לניקוי וחיטוי יסודי יותר של מבנים בין קבוצות ●
זמן נוסף לניקוי מתאים של חומרים משותפים כגון נייר ,יצרנים ,ספרי ספרייה ,מניפולציות ○
 '.במתמטיקה וכו
ככל שיותר סטודנטים נכנסים לבניין במודל ההיברידי ,יום ניקיון של יום רביעי מאפשר לבניין לנשום ●
.וככל הנראה יגדיל כמה זמן נוכל להישאר פתוחים במודל זה
:לחזור על

יום רביעי יהיה יום מרוחק לחלוטין לתלמידים במודל ההיברידי בכיתות  9-12החל מיום רביעי● 28 ,
.באוקטובר 2020
יום רביעי יהיה יום מרוחק לחלוטין לתלמידים במודל ההיברידי בכיתות א'-ח 'החל מיום רביעי● 4 ,
.בנובמבר 2020
יום רביעי יישאר יום פיטורים מוקדם ●
.לוחות הזמנים של האקדמיה ללמידה מרחוק לא ישתנו ●
לוחות הזמנים של הגן לא ישתנו .תלמידי גן ילדים שנרשמו באופן אישי ישתתפו באופן אישי  5ימים ●
.בשבוע
שיישארו באופן אישי  5ימים בשבוע קיבלו הודעה .כל שאר התלמידים - First to Returnסטודנטים ב ●
.עברו ללוח הזמנים ההיברידי - First to Returnב
אנו יודעים שמדובר במעבר מהיר עבור חלק מהמשפחות ,הצוותים והמטפלים ומעריכים את הגמישות שלך כאשר
אנו ממשיכים לעדכן את התוכניות שלנו על סמך מידע עדכני ,חוויות חיות ומה שאנחנו מאמינים לטובת הקהילה
שלנו .מנהיגי ומורים בבית הספר יוכלו לספק פרטים נוספים על לוח הזמנים של יום רביעי הספציפי לילד  /ים שלך
.בשבוע הקרוב
,בכנות
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