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בברוקליין הציבוריים הספר בתי  
ולמידה הוראה משרד  

 
מתנדבים מטפלים/להורים קריאה  
מתמטיקה פרוייקט ביקורת ועדת  K8 

2017 
 

.8-ק המתמטיקה פרוייקט עבור הביקורת בודעת ולהשתתף להתנדב רוצים אשר הורים מגייס והלמידה הוראהה משרד  
.התלידים הישגיי את משמעותי באופן ישפר אשר פרוייקט על ההקהיל עם פעולה בשיתןף לעבוד טובה הזדמנות זוהי  

 
, ביקורת של תהליך עוברים ברוקליין של הספר בבתי הלימוד ותוכניות הפרוייקטים כל, 2004מ? תוכנית ביקורת מהי

.המתמשך הפרוייקט את לשפר כדי אסטרטגיות ולאפיין מטרות לפתח מנת על אותה ובוחנת מידע אוספת הועידה כאשר  
. פרוייקט בכל זה בתהליך לעבוד אחראית הביקורת ועדת. התלמידים הישגיי את לשפר היא הביקרות תהליך מטרת

.2005ב התקיימה האחרונה 12-ק מתמטיקה של הביקורת ועדת. בועדה שלה השני לסיבוב כרגע נכנסת 8-ק מתמטיקת  
 

 מג, הפרוייקטים מנהלת נמצאת הועדה בראש. והורים הפרוייקט רכז, המורים את כוללת הועדה? בועדה משתתף מי
, מידע לנתח, הנוכחי המחקר את ללמוד מוכנים להיות יש הועדה נציגי על. הובארד קייטלין, 8-ק פרוייקט ורכזת, יני'מצ

 אנו. בצוות עבודה ולהעריך קבוצתי הליך לכבד, תשובות מאשר שאלות יותר להם להיות צריך, סודיות על לשמור
.ספר ובתי כיתות פני על נציגים ומחפשים, זו לועדה הורים 2-3 מגייסים  

 
:זמן מחוייבות  

 ערבי לאחר חודשי בסיס על להשתתף מחוייבים הועדה חברי. עבודה של שנתיים-שנה ךבער יארך כולו הביקורת תהליך
 יאספו הועדה חברי, החודשיות הפגישות לבין בין(. בערב 6-8 השעות בין רביעי בימי בשבועיים פעם מתקיימים) הורים
.אלה ויותבפעיל להשתתף מחוייבים הועדה חברי. הועדה של בפעילויות פווישתת שאלות יעלו, מידע  

 
:2018 בשנת הפגישות תאריך  

ביוני 13, במאי 9, באפריל 11, במרץ 14, בפברואר 14, בינואר 10  
o  

 
 מטפל/ההורה .בדצמבר 29ה עד המצורף הטופס את מלאו אנא, 8-ק המתמטיקה בועדת להשתתף מעוניינים אתם אם

.2018, בינואר 5 -ה עד תשובה על יוודע הנציג  
 

*ביצירת ועדות, יושבי הראש יחפשו כדי לוודא שבתי ספר שונים ופרספקטיבות שונות מיוצגים. שיקול מיוחד עשוי  
להינתן להורים בעלי רקע בתחום ספציפי הקשור ישירות לתוכנית הנסקרת. החלטות סופיות על חברי הוועדה יינתנו על 

 ידי סגן המפקח על ההוראה והלמידה.
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. בדצמבר 29ה עד בעירייה, 5ה בקומה ומענקים יקטהפרוי ביקורת במשרד ההצטרפות טופס את להגיש יש
 .בינואר 5ה עד תשובה על יוודעו הורים

 
 meg_maccini@psmba.org אל אימייל או עותק לשלוח יש

!תודה  
 

בברוקליין הציבוריים הספר בתי  
פרוייקט ביקורת: והלמידה ההוראה משרד  

 
2017-2018 לשנים מטפל-להורה הרשמה טופס – 8-ק פרוייקט ביקורת  

 
 כלל ובדרך, שלבים 4מ מורכב הביקורת תהליך. ארוך לטווח התחייבות היא הביקורת בועדת נציג להיות
 6-8) הספר בית שעות לאחר בפגישות להשתתף עליכם שונותהרא השנתיים במהלך. שנים 3-ל 2 בין ייארך
 את תסיים הועדה כאשר מכן לאחר בשנים נוספות פגישות יקיימו. היום כל לאורך בפגישות פעם ומדי( בערב

 מודעים להיות וצריכים אלה בפגישות נוכחים להיות מוכנים להיות מחוייבים הועדה חברי. השלבים ארבעת
.לפגישה פגישה בין הועדה במחוייבויות נוסף זמן להשקיע שעליהם לכך  

 עבודה ולהעריך, ברוקליין של הציבוריים הספר מבית מידע לנתח, המחקרים את ללמוד הועדה חברי על
.בצוות  
.2018 ינוארב יחלו הועדה של חודשיות פגישות. מייל-האי דרך קבוצתית תקשורת על יסתמכו הועדה חברי  

 

 
:שם  
:2017-18 לימודים בשנת בין ציונים                                    :        ספר בית  

:ל"דוא:                                                טלפון  
 

, מטקו", להצלחה צעדים" כגון בברוקליין הציבוריים הספר בתי של בתוכניות ת/משתתפ בתך/בנך האם
.תוכנית איזו הקיפו אנא ?ולטינים אמריקאים לאפרו מלגות תוכניות  

 
 

?8-ק מתמטיקה הביקורת לועדת להצטרף מעוניין אתה מדוע  
 

 
( ?וכדומה ניסיון/ידע, קבוצתיים כישורים? )לוועדה לתרום תוכל במה  

 
 
 

 
 

 על סופיות החלטות. מיוצגים שונות ופרספקטיבות שונים ספר בתי כי לוודא מבקשים אנו, ועדות ביצירת* 
 .והלמידה ההוראה על המפקח ידי על יינתנו( ומורים ריםהו) הוועדה חברי

 
  meg_maccini@psbma.org:  הפרוייקט ביקורת על מידע לעוד יני'מצ למג התקשרו או מייל-אי שלחו

617-730-2427 
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