Thomas Jefferson Middle School
IBMYP Гуравдугаар сарын сонин
Өөрсдийгөө, ирээдүйгээ, дэлхий ертөнцөө ойлгож сайжруулахын төлөө хамтдаа
сурах нь.

Энэ сарын шилдэг сурагч: ЭРСДЭЛ ГАРГАГЧИД

Бичгээр гаргасан сургалтын хөтөлбөр

Бид бүх сурагчдаа эрсдэл гаргагчид
байж тодорхой бус асуудалд нээлттэй,
өөдрөг хандаасай гэж хүсдэг. Инновац
болон амжилтад хүрэхийн тулд эрсдэл
гаргадаг байх нь чухал. Хамгийн
түгээмэл эрсдэлүүдийн нэг бол олон нийтийн өмнө ярих
явдал юм. Манай сурагчдын сонгосон шилдэг эрсдэл
гаргагчид бол аливаа зүйлээс айдаггүй: Dolphins-Elena Rochard,

Манай хэл, уран зохиолын 3-р анги буюу ELA 8-ын сурагчид
“Ямар сайхан дэлхий вэ?” сэдэвт Дистопийн хичээлийг
дөнгөж дуусгаад байна. Сурагчид хоёр төрлийн ухуулга
суртлын арга ашиглаж, улс төрийн сурталчилгаа хийх
зорилгоор Хэвлэл мэдээллийн боловсрол эзэмших арга
барилыг ашигласан. Сурагчид Өлсгөлөнгийн тоглоом, Өгөгч,
Амьтны ферм болон Фаренхайт 451 зэрэг олон сэтгэл
татахуйц зохиолуудыг өөрийн сонирхолд нийцүүлэн уншсан.
Дараа нь сурагчид дистоп нийгмийн зохиолын баатруудын
талаар дүн шинжилгээ хийсэн эссэ бичсэн. Тэд ардчилал
болон эрх чөлөөг хэрхэн хумьж, хурцаар хязгаарладаг талаар
судалж бичсэн.

Dragons-Freya Matthison, Eagles-Filimon Meaza, Gators-Jake Teter,
Monarch-Demarco Teixeira, Owls-Dylan Tallis, Penguins-Sean Howder,
Phoenix-Martha Whitney & Stingrays-Layla Eisenberg. Эх сурвалж:
pixbay

Үнэлгээний журам: Хороо байгуулах нь

Хөгжмийн хичээлийн үнэлгээ

Дунд бүлгийн хөтөлбөрт дүн тавих үйл
явцад шударга, нэг мөр, ил тод байх
шаардлага тавигддаг. TJMS-д үнэлгээг сайн
хийхийн тулд бид олон арга хэмжээ авдаг:
Багш нарын маань ⅔ нь зарим үнэлгээг
хийхдээ IB шалгуурыг ашигладаг. Гэхдээ
илүү сайн ахиц гаргах боломж бас бий. 2020 оны намрын
үнэлгээг гаргах үед бүх багш нар IB шалгуурыг бүх нэгтгэсэн
үнэлгээндээ ашигладаг болсон байх, гэрийн даалгавар эсхүл
ангид ажилласан дасгалд дүн тавихгүй болж, шалгуур тус бүрт
эцсийн оноо өгч хичээл тус бүрийг улирлаар нь тайлагнадаг
болох хэрэгтэй байна. Энэ бол бидний хэрэгжүүлэх туйлын
зорилго мөн. Энэхүү шинэчлэлийн явцад бидэнд гаргах
шаардлагатай олон шийдвэр байна. Үүнийг хэрхэн хүн бүрт
боломжтой байдлаар зохицуулах вэ? MYP болон APS-ийн
шаардлагуудыг хэрхэн нэгтгэх вэ? Улирлын хагасын дүнг
хэрхэн тайлагнах вэ? Хэрэв та үнэлгээний хороонд багтахыг
хүсвэл дараах ажилтан руу э-мэйл илгээнэ үү: Kip Malinosky.

Хатагтай
Tangchittsumran-аас:
Энэ сараас өмнө та
хөгжмийн хичээлийн
үнэлгээ гэж огт
дуулаагүй байсан бол өдийд та сонсож амжсан гэдэгт
итгэлтэй байна! Жил бүр дунд ангийн хамтлаг, найрал
хөгжим, найрал дууны хөтөлбөрүүд хөгжмийн ансамблийн
SOL адил “Дүүргийн үнэлгээ”-ний тоглолтод оролцдог. Бид
12-р дүүрэгт (үүнд Арлингтон дахь сургуулиуд болон
Фейрфакс дахь зарим сургууль орно) харьяалагддаг. Тус
нутагт манай мужийн хамгийн шилдэг чанартай хөгжмийн
сургуулиудын зарим нь багтдаг бөгөөд маш өндөр
шаардлагыг хангах ёстой болдог. TJMS-ийн симфони хамтлаг
болон ахисан түвшний найрал хөгжмийн хамтлаг нь хоёр жил
дараалан нийт оноогоор Шилдэг үнэлгээ авсан. Гэрэл зургийг
ноён Malinosky авсан.

Эх сурвалж: pixbay

Харилцааны Төслийн талаарх мэдээлэл

ДБХ-ийн анги, бодит үнэлгээ

Харилцааны төслийн үзэсгэлэнгийн өдөр
удахгүй 4-р сарын 9-нд болно. Та бэлэн
эсхүл бэлэн бус байсан ч манай 6 болон
7-р ангийнхан 8-р ангийн ТА-тэй
уулзалдах үеэр 8-р ангийнхан маань
илтгэл тавих болно. 8-р ангийнхан
өөрсдийн судалсан оршин суугчдын нутаг
болон төлөвлөн хэрэгжүүлсэн ажил, төрсөн сэтгэгдлээ
танилцуулах үед 6, 7-р ангийнхан онлайнаар IB үзүүлэлтээр
дүн тавина. Цаашлаад 6, 7-р ангийн багш нар мөн Шинжлэх
ухааны үзэсгэлэнг дүгнэсний адилаар төслийг бүхэлд нь IB
үзүүлэлтээр дүгнэх болно. 8-р ангийнхан 2-р ангийнханд ном
уншиж өгөх зэрэг сонирхолтой төслүүд хэрэгжиж дуусах
дөхөж байна. Гэрэл зургийг ноён Malinosky авсан.

Гэр бүл болон хэрэглэгчийн шинжлэх
ухааны загварын ангиуд өөр нэг
жинхэнэ, амттай, бүтээлч үнэлгээний
аргыг хэрэгжүүлж байна: бяслагтай
шарсан хавчуурга. Гэхдээ эдгээр нь
зүгээр л нэг байдаг бяслагтай шарсан
хавчуурга байгаагүй. Сурагчид шарсан өндөг, бейкон, алим
болон бяслагтай макарони бүхий бяслагтай шарсан хавчуурга
бүтээсэн. Өмнөх улиралд пицца хийж байсантай нэг адилаар
эдгээр бяслагтай шарсан хавчуурга амттай байсан.
Тодруулбал, IB үзүүлэлт дээр нэг нь ч 5-аас доош оноо
аваагүй бөгөөд хоёр нь хамгийн дээд түвшинд үнэлэгдсэн.
Сурагчдын бүтээлийг үнэлэхэд захиргааны ажилтнууд,
зөвлөхүүд болон багш нар бүгд хувь нэмэр оруулсан.

Олон улсын сэтгэлгээ: Mardi Gras
IB олон улсын бага хурал энэ зун New
Orleans-д болох бөгөөд манай Jeffersonы Франц хэлний ангиуд энэ хотын
хамгийн дуртай баяр болох Mardi Gras-г
загварлаг байдлаар тэмдэглэн
өнгөрөөхөөр шийдсэн. Сурагчид Mardi
Gras баг бүтээж, олон өнгийн шүрийг
олноор нь зүүж, Mardi Gras бялуу идэцгээсэн. Дараа нь
сурагчид сургуулийн коридороор өөрсдийн багаа зүүн Mardi
Gras жагсаалд оролцож алхсан. Манай дэлхийн хэл/хэл
эзэмших хичээлүүд зүгээр нэг өөр хэл сурах төдийгүй тэдгээр
бусад соёлыг талархан тэмдэглэдэг. Гэрэл зургийг ноён
Malinosky авсан.

Удахгүй болох арга хэмжээ, үйлчилгээний хуваарь
● Мягмар гараг бүр 17:00 цагт унадаг дугуй засахад
●
●
●
●
●
●

сайнд дураар туслах Phoenix Bikes дэлгүүр дээр, 909
S. Dinwiddie St (дэлгэрэнгүйг эндээс).
Лхагва гараг бүр номын санд олон нийтийн төсөлд
туслах
Лхагва гараг бүр 18:30 цагт тахианы мах уутлахад
сайн дураар туслах AFAC-т, 2708 S. Nelson St,
(дэлгэрэнгүйг эндээс).
Баасан гараг бүр хичээлийн дараа TJ дэх олон
нийтийн цэцэрлэгт ажиллаарай.
Сайн дурын ажлын хуваарь энд бий
Сургуулиас зохион байгуулах бусад үйл ажиллагааны
талаар мэдээлэл авах бол холбоотой байгаарай.
4-р сарын 5 болон 12-нд Culpepper Gardens-д болох
сурагчдын төгөлдөр хуурын концертод төгөлдөр
хуур тоглох оролцогчийг хайж байна.

