¶Rezumat

Școala publică Greenfield are plăcerea de a prezenta acest proiect de plan de redeschidere,
conform cerințelor Departamentului de Învățământ Elementar și Secundar (DESE). Cele 3
modele includ:
● Învățare în
persoană
Învățare la distanță
●

Opțiune hibridă

Mai jos este continuul de redeschidere a modelelor, de la persoană la hibrid la învățare la distanță:

Source: DESE

Pentru a crea aceste planuri, DESE a impus districtelor să efectueze „studii de fezabilitate”
pentru fiecare model, care a fost realizat pentru fiecare model, rezultând uneori în mai multe
moduri posibile de a satisface modelul în cauză și a inclus o evaluare a:
1) siguranța pentru studenți, personal, părinți / membri de familie și comunitate în
conformitate cu fiecare model;
2) meritele educaționale (atât academice, cât și social-emoționale) ale modelului pentru toți
elevii;
3) impactul asupra studenților cu nevoi mari, inclusiv a celor cu IEP;
4) impactul asupra părinților / membrilor familiei;
5) considerente de mediu, inclusiv dotările fizice și spațiul disponibil și
6) resursele și personalul necesar pentru un astfel de model;
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Aceste planuri au fost dezvoltate în totalitate în conformitate cu ghidul și calendarul DESE, care
au solicitat în mod special ca districtele să nu își publice planurile de redeschidere înainte de
august și au impus ca districtele să finalizeze 3 planuri de redeschidere până la 31 iulie și să
depună documente complete ale planului până la 14 august 2020. În pregătire, districtul a
întreprins numeroase acțiuni, inclusiv sondaje asupra familiilor din iunie / începutul lunii iulie
2020 și a format echipa de redeschidere înainte de încheierea anului școlar pentru a întreprinde
planificarea și evaluarea necesară începând din timp și a revizuit feedback-ul cu redeschiderea.
Comitet pentru a învăța din experiența noastră cu învățarea la distanță în primăvara anului 2020
și pentru a îmbunătăți experiența elevilor, părinților și personalului care lucrează pentru a face
față provocărilor prezentate de închiderea școlii în timpul COVID-19. Rezultatele sondajelor au
fost împărtășite cu Părinții și comunitatea GPS, precum și Comitetul școlar, ca parte a
dezvoltării celor 3 planuri luate în considerare. Pentru a permite contribuția publicului, toate cele
3 planuri au fost discutate într-o ședință specială a Comitetului Școlar în acest scop, pe 30 iulie,
cu adunări publice suplimentare după ce au făcut publice planurile, inclusiv ședința din 12
august. După ce au avut în vedere feedback-ul public și o anchetă de urmărire a familii,
Comitetul școlar are autoritatea de a selecta o opțiune pentru toamna anului 2020, iar raionul va
continua să finalizeze detaliile opțiunii selectate.Documentele de plan cuprinzător sunt datorate
DESE cu aceste informații la 14 august.
Dorim să recunoaștem contribuțiile echipei de consultanță educațională pentru redeschiderea
Greenfield (GREAT), compusă din asistentul de asistență al districtului, reprezentantul
departamentului de sănătate Greenfield, părinți, profesori care reprezintă clasele prek-12 și
educație specială și profesori pentru cursanții englezi, reprezentant al Comitetului școlar,
directorii, directorul facilităților, directorul departamentului de agrement, directorul tehnologiei,
reprezentanții comunității și un reprezentant legislativ, care a reflectat o gamă variată de opinii
și a căutat să dezvolte și să studieze pe deplin fezabilitatea celui mai bun model posibil pentru
fiecare tip de plan necesar. acest grup a vizitat clădirile școlilor, a studiat platformele de
învățare de la distanță, a vizitat sălile de clasă, s-a întâlnit frecvent (uneori la fel de des zilnic), a
format grupuri de lucru pentru a crea planuri mai detaliate și a investit timp și energie
extraordinară în toate aspectele creării acestor proiecte de planuri. reflectă literalmente sute de
ore donate creației planuri sigure și solide din punct de vedere educațional care răspund
nevoilor studenților și comunității noastre.
În timp ce s-a acordat o mare atenție creării acestor planuri preliminare, acestea sunt proiecte
de lucru care pot fi modificate. Va fi important să auzim de la comunitatea noastră și să adunăm
feedback pentru a finaliza aceste planuri. Trebuie înțeles că datorită diversității familiei Nevoi și
opinii puternic păstrate, Școlile publice din Greenfield lucrează pentru a acoperi, în cea mai
mare măsură posibil, această gamă largă de nevoi, oferind familiilor cât mai multe dintre
componentele de bază ale fiecărui model.
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