Thomas Jefferson Middle School
IB MYP 10-р сарын мэдээллийн
хуудас
Өөрсдийгөө, ирээдүйгээ, дэлхий ертөнцөө ойлгож сайжруулахын төлөө
хамтдаа суралцаж байна.

Энэ сарын шилдэг сурагч: НЭЭЛТТЭЙ ХАНДЛАГА

Бичгээр гаргасан сургалтын хөтөлбөр

IB хөтөлбөрийн суралцагсдын
хувьд бид бусад соёлыг өөрсдийн
нэг адил талархаж үнэлдэг нээлттэй
хандлагатай байх хүсэлтэй. Нээлттэй
хандлагатай байх нь IB-г үүсгэн
байгуулсан шалтгаан бөгөөд өнөөгийн үзэл бодлын зөрчилтэй
цаг үед амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд хамгийн хэцүү шинж
чанар юм.
Манай нээлттэй хандлагатай шилдэг сурагчид: Dolphins Eva Jaldin Torrico, Dragons - Dayana Castellon Sagastizado,
Eagles - Scott Gowdy, Gators - Divora Tecle, Monarch Fikreyesus Reta, Owl - Micah Manas, Penguins - Lilly Bui,
Phoenix - Anya Dutta, and Stingrays - Alexa Bayer.

Манай бүх түвшний ангийн математикийн багш нар заах
арга барилдаа уг сургалтын загварыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж
байна. Энэ нь сурагчид хэд хэдэн цэг дээр өөрсдийн хурдаар
ажиллах ёстой гэсэн санаа юм. Сурагчид зайлшгүй дуусгах
шаардлагатай цэгүүд болон хүсвэл дуусгаж болох цэгүүд
байна. Багш нар математикийн тоглоом болон бодит
амьдрал дээрх асуудлууд агуулсан сонирхол татахуйц цэгүүд
үүсгэхийн тулд хамтран ажилладаг. Эдгээр цэг нь ихэвчлэн
“Аль нь энд хамаарахгүй вэ?” эсхүл “Алийг нь илүүд үзэх вэ?”
гэх мэт сурагчдад математик сэтгэлгээ суулгах тооны
мэдрэхүйн дасгалуудаар эхэлдэг. Эцэст нь хэлэхэд,
математикийн бүх ажлын цэг нь сурагчдад ерөнхий
үнэлгээгээр хамгийн дээд түвшинд үнэлэгдэхэд нь туслах
зорилгоор зохиогдсон.

Эх сурвалж: https://pixabay.com/vectors/open-doors-open-exit-doorway-1518244/

IB-ийн удирдамжийн талаар тайлбарлавал: Үнэлгээ
Thomas Jefferson дахь үнэлгээний
журам өөрчлөгдөж байна. Яагаад? Зүгээр
зайлшгүй шаардлагатай учраас биш
харин бидний үнэлгээ хийх журам нэг
мөр, ил тод болон шударга байх ёстой
учраас. Өнөөдрийн байдлаар үнэлгээ
хийх маш олон төрлийн арга бий. Бид дараах зарчмыг
туушдаа хэрэгжүүлэхэд анхаарах болно:
● Үнэлгээ нь бодитой бөгөөд хатуу чанга байх ёстой
● Сурагчийн суралцаж буй байдалд утга учиртай
дүгнэлтийг цаг тухайд нь өгдөг байх
● Хичээлийн сэдвүүд хооронд ур чадварыг шилжүүлдэг
байх
● Суралцах чиглэлээр эерэг хандлагыг хөхиүлэн
дэмждэг байх
● Бүтээлч болон шүүмжит сэтгэлгээг дэмждэг байх
● Төрөл бүрийн соёлын болон хэл зүйн хам сэдэвт
суурилсан байх

MYP-ийн анги, бодит үнэлгээ
Манай 8 дугаар ангийн Зохион
бүтээх, гэр бүл болон хэрэглэгчийн
ухааны сурагчид Хатагтай Бодагийн
ангид жил бүр зохион
байгуулагддаг олон улсын пицца
хийх ээлжит тэмцээнд өндөр
түвшинд оролцсон. Манай сурагчид
өөрсдийн бүтээлч санаа, хоол хийх
болон хамтран ажиллах ур чадвараа
туршсан. Захиргааны ажилтнууд,
зөвлөхүүд болон IB зохицуулагчид пиццануудыг шүүн
шалгаруулсан.
Та нарт дуулгахад: манай сурагчид хоол хийж чаддаг! MYP
шалгуурын дагуу пиццанууд бүгд сайн үнэлгээ авсан.
Түүнчлэн сурагчид маань өөрсдийн шинээр сурсан мэдлэг
чадварыг харуулахдаа таатай байсан. Зураг: Ноён. Malinosky.

Эх сурвалж: pixbay.com

Олон нийтийн төсөл

Үйлчилгээнд суралцах

Шар хүрмийн үе (YJP)-ийн анхны ээлж
одоо дуусаж байгаа бөгөөд манай
анхны ээлжийн олон нийтийн төслүүд
хэрэгжиж байна. Орон гэргүй хүмүүсээс
эхлээд амьтдын орогнох байр хүртэл
олон төрлийн зорилгыг дэмжих амттаны
цуврал худалдааг бид зохион байгуулж байгаа. Цаашилбал,
бид бие засах газруудыг найдвар төрүүлэх мессежээр будаж,
стресс тайлах видео тоглоомын клубууд бий болгосон. Ирэх
сард манай 175 сурагч олон нийтийн төсөл дээр YJP ээлжээ
эхлэх болно. Бид магадгүй илүү олон төрлийн олон нийтийн
зорилго болон хэрэгцээг шийдвэрлэх болно. Бүх нөөц нь 8-р
ангийн TA Canvas дээр бий. Эндээс илүү ихийг олж мэднэ үү:
Олон нийтийн төсөл. Эх сурвалж: pixbay.com

Jefferson Community Garden клубээс
энэ аравдугаар сард өөрсдийн
ургуулахад тусалсан хүнсний
ургамлыг багтаасан баяраар намрын
улирлын хаалтыг хийлээ. Гэхдээ
хоолны ихэнхийг буюу 490 фунтийг
AFAC-т хандивлалаа. Манай шар
хүрэмтнүүд Хатагтай Reidy Brown
болон Хатагтай Dunbar нарын удирдамж доор хүнсний
ургамал тариалах болон хурааж авахад тусалсан.
Мөн бид өөрсдийн цэцэрлэгийн залгаа W-L дотор бяцхан
үрийн сан бий болгосон. Түүнчлэн манай дараагийн төслүүд
ялзмагийг өргөжүүлж, цэцэрлэгийг бүхэлд нь ADA
хүртээмжтэй болгох болно.

Jefferson орон нутагт
Аравдугаар сарын туршид бид төрөл
бүрийн эцэг эхчүүдийн бүлэгт зориулан
Лхагва гараг бүр Хичээлийн шинэ жилтэй
холбогдуулсан оройн үндсэн сургалтууд
зохион байгуулсан. Хатагтай Smith
хөтөлбөрийг зохицуулах чиглэлийг удирдаж, Хатагтай Boggan
мэдээлэл өгч, асуултад хариулсан. Хоол болон үзвэрийг
зарим тохиолдолд манай Jefferson-ы сурагчид өөрсдөө
бүтээж байсан. Оройн эдгээр арга хэмжээг бид испани,
монгол, амхар, араб, бенгал хэлээр зохион байгуулсан.

Удахгүй болох арга хэмжээ, үйлчилгээний хуваарь
●
●
●
●

Мягмар гараг бүр 17:00 цагт унадаг дугуй засахад
сайн дураар туслах ажил Phoenix Bikes дэлгүүр дээр,
909 S. Dinwiddie St (дэлгэрэнгүйг эндээс)
Лхагва гараг бүр 18:30 цагт тахианы мах уутлахад
сайн дураар туслах ажил AFAC дээр, 2708 S. Nelson
St, (дэлгэрэнгүйг эндээс)
Пүрэв гараг бүр хичээлийн дараа 264 тоот танхимд
Ноён Malinosky-тай хамт Jefferson-ы байгаль орчны
клубтэй
8-р ангийнхан Олон нийтийн төслийн зорилгыг
эцэслэнэ.

