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Rezumatul executiv Școală Publică din Greenfield are plăcerea de a prezenta acest proiect de 
plan de redeschidere, conform cerințelor Departamentului de Educație Elementară și 
Secundară (DESE). Cele 3 modele includ:  

● Învățare în persoană  

●la distanță  

● Opțiune hibridă  

Mai jos este conținutul modelelor de redeschidere, de la Persoană la Hibrid la Învățare la 
Distanță 

 

 

to be included 

Sursa: DESE  

Pentru a crea aceste planuri, DESE a cerut districtelor să conducă „ studii de 
cercetare”pentru fiecare model. Acest studiu 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) siguranței elevilor, personalului, părinților / membrilor familiei și comunității din fiecare 
model;  

2) meritele educaționale (atât academice, cât și socio-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 elaborate în conformitate cu instrucțiunile 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 pregateasca  3 planuri de redeschidere până la 31 iulie și 
depunerea documentelor cuprinzătoare ale planului până la 14 August 2020. În pregătire 
districtul a întreprins multe acțiuni, inclusiv sondaje asupra familiilor în Iunie / începutul lunii Iulie 
2020 și a format comisia  de redeschidere înainte de încheierea anului școlar în ordine de a 
întreprinde planificarea și evaluarea necesară începând din timp și să analizeze paralele  cu 
Comitetul de redeschidere 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 prezentat prin închiderea școlii în timpul COVID-19. 
Rezultatele acestor sondaje au fost prezentate părinților și comunității GPS, precum și 
Comitetului Școlar  ca parte a dezvoltării celor 3 planuri luate în considerare. Pentru a permite 
contribuția publică, toate cele 3 planuri au fost discutate într-o ședință a Comitetului Scolar 
special în acest scop. Pe 30 Iulie cu adunări publice suplimentare, după ce au fost făcute 
publice planurile, inclusiv ședința din 12 August. După ce a luat în considerare părerile publice și 
un sondaj de urmare a familiilor, Comitetul Scolar are autoritatea de a selecta o opțiune pentru 
toamna anului 2020, iar districtul va continua să finalizeze detaliile opțiunii selectate. 
Documentele cuprinzătoare ale planului sunt apoi datorate de a fi prezentate pentru  DESE cu 
aceste informații pina pe 14 August.  

Dorim să recunoaștem contribuțiile Echipei de Consultanță Educațională de Redeschidere  din 
Greenfield (GREAT), compusă din Asistentul de Asistență al districtului, reprezentantul 
Departamentului de Sănătate din Greenfield, Părinții, Profesorii care reprezintă clasele prek. -12 
și Educație Specială și Profesori pentru studenți de lImbă Engleză, reprezentant al Comitetului 



Școlar, Directorii, Directorul Facilităților, Directorul Departamentului de Agrement, Directorul 
Tehnologiei, Reprezentanții Comunității și un Reprezentant Legislativ. Acest grup a reflectat o 
gamă variată de opinii și a căutat să dezvolte și să studieze pe deplin posibilitatea  celui mai bun 
model posibil pentru fiecare tip de plan necesar. Membrii acestui grup au vizitat clădirile școlii, 
au studiat platformele de învățare la distanță, au vizitat sălile și  clasele, s-au întâlnit frecvent 
(uneori la fel de des zilnic), au format grupuri de lucru pentru a crea planuri mai detaliate și au 
investit timp și energie extraordinară în toate aspectele creării acestor proiecte de planuri. 
Munca lor reflectă  sute de ore de timp donate creării unor planuri sigure și solide din punct de 
vedere educațional, care să răspundă nevoilor studenților și comunității noastre.  

În timp ce o mare grijă a fost pentru aceste planuri preliminare, aceste proiecte pot fi 
modificate. Va fi important să auzim de la comunitatea noastră și să adunăm părerile  pentru a 
finaliza aceste planuri. Trebuie înțeles că, avand diversitate familiale  și a părerilor puternice, 
școlile publice din  Greenfield lucrează pentru a adapta, în cea mai mare măsură posibilă 
această gamă largă de nevoi, oferind familiilor cât mai multe dintre componentele de bază ale 
fiecărui model. .  
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B. Scrisoare de la Superintendent 
Harper  

Dragi Școli Publice din Greenfield Părinți și Îngrijitori, Studenți, Profesori și 
Personal:  

Vă mulțumim pentru implicare, păreri, sugestii și sprijin în cele 3 Planuri de  Deschidere 
a planurilor care sunt prezentate ca parte a acestui plan cuprinzător și care au fost 
aprobate în unanimitate de Comitetul Școlii din  Greenfield în cadrul reuniunii lor din 12 
August 2020.  

La 30 Iulie 2020, Echipa de Consultanță pentru Deschidere și Educație din 
Greenfield (GREAT) a prezentat trei scenarii de deschidere către Comitetul Școlii 
din Greenfield: Complet în persoană, hibrid și la distanță și a cerut comentarii publice. 
În plus, Echipa, Superintendent și GREAT a introdus o a patra opțiune: „Remote 
Plus”, care depășește cerințele pentru învățarea la distanță și încearcă să ofere 
servicii suplimentare în persoană pentru a satisface cât mai mult nevoile elevilor, 
familiilor și comunității, în timp ce lucrați în cadrul Remote. La acel moment, 
Comitetul Școlar a votat să acorde prioritate planurilor de la distanță și de la distanță 



Plus, cerând ca  Echipa și  Superintendente să prezinte detalii suplimentare cu 
privire la modelele de la distanță și la distanță Plus.  

La 12 August 2020, Comitetul s-a reunit pentru a delibera cele 3 modele, inclusiv 
detaliile complete cu privire la opțiunile Remote și Remote Plus care au fost propuse 
pentru familii să aleagă. După ce a auzit prezentarea Echipei și a la  comentariu larg 
public, Comitetul a deliberat  clarificări. Au fost luate în considerare: noi metrici și date 
privind sănătatea publică, ghiduri DESE, inclusiv protocoale de facilități, Transport și 
COVID-19, considerații speciale pentru elevii cu necesități  mari, precum și finanțarea și 
operațiunile personal și la distanță datorate COVID-19. Îndrumarea de stat și masa. 
Legea generală stabilește în mod clar decizia modelelor selectate de districtele școlare 
în autoritatea Comitetului școlar.  

Comitetul școlar a votat în unanimitate pe 12 August 2020 pentru a afirma cele trei 
planuri ale școlilor publice din Greenfield (In-Person, Hybrid și Remote) și a votat 
în unanimitate pentru a începe anul școlar 2020-2021 în modelul Remote / Remote 
Plus. Au votat în continuare să se întâlnească fiecare a doua saptamina  pentru a 
continua monitorizarea și evaluarea situației. Vă rugăm să rețineți că, din  situații a 
sănătății și dezvoltarea informațiilor privind personalul, Comitetul poate face modificări 
suplimentare în perioadele viitoare, cum ar fi schimbarea tipului de plan selectat în 
persoană sau hibrid sau reducerea serviciilor  în persoană, ulterior, situația ar trebui să 
o justifice.  
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Detaliile prezentate în paginile următoare rezumă cele 3 modele și conțin informațiile 
necesare , inclusiv părerile (feedback-ul )de la transmiterea la DESE din 31 Iulie 2020.  

Acest plan reprezintă cele mai bune eforturi ale Echipei pe parcursul a  mii de ore în 
ceea ce privește modalitatea de a asigura cel mai bine calitatea educațională și 
siguranța elevilor, personalului, familiilor și comunității noastre în cadrul fiecărui plan. 
Deși nu există răspunsuri ușoare, sunt recunoscător pentru forța acestei comunități și 
pentru înțelegerea faptului că această provocare este temporară, rezistența comunității 
noastre și capacitatea de a ne reuni pentru a reuși.  

Vă rugăm să rețineți că planurile de la distanță și de la distanță Plus, votate de Comitet, 
ca model de redeschidere în toamna, sunt concepute pentru a oferi familiilor cea mai 
mare flexibilitate și alegere și să ofere servicii personal în cea mai mare măsură 
posibilă. Ori de câte ori sunt oferite serviciile „Remote Plus”, familiile pot „renunța” 
întotdeauna, din motive medicale sau personale și în schimb, aleg învățarea doar de la 
distanță. De asemenea, familiile pot înceta să participe la serviciile personalizate la 



distanță Plus în orice moment. Districtul își rezervă dreptul de a acorda prioritate pentru 
serviciile în persoană, studenților care sunt identificați cu cele mai mari necesități în 
ghidul DESE privind învățarea la distanță. Mai multe informații despre oportunitățile de 
la Remote Plus care pot fi disponibile pentru copilul dvs. și despre modul în care le 
puteți accesa vor fi împărtășite familiilor în următoarele săptămâni.  

Doresc să recunosc personal provocările pe care această situație le prezintă părinților 
care lucrează, profesorilor cu familii, și în mare parte elevilor noștri. Sunt mândră că 
conduc o Echipă de Educatori care se ocupă în primul rând de siguranța studenților 
noștri și a comunității noastre.  

Cu stimă,  

Jordana B. Harper  

Superintendenta Școlilor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
C. Modele pentru învățare personală, hibridă și la 
distanț  

După ce am analizat toate informațiile disponibile, inclusiv datele sondajului, statului și 
Orientarea  locală, vizitații prin  clase, revizuire a facilităților și contribuții ale părinților și 
profesorilor, Echipa de Consultanță Educațională pentru redeschidere din  Greenfield 
(GREAT) recomandă următoarele modele pentru examinarea Comitetului Școlii Greenfield 
pentru discuții și adoptare finală. Modelele În Person și Hybrid ar fi implementate în urma 
abordării treptate de mai sus.  

● Modelul în persoană respectă regulile de distanță de cel puțin 3 metri și este posibil 
doar dacă, suficient  studenți selectează opțiunea  de Învățare la distanță, asigură 
transportul și personalul adecvat este asigurat (inclusiv înlocuitori). Pentru a permite timp 
adecvat pentru curățarea profundă a clădirii în mod regulat, modelul în persoană prevede 
4 zile / săptămână de școală: Luni-Joi. Vinerea este folosită pentru curățare profundă, 
colaborarea profesorilor, pregătirea materialelor și parerele/ feedback-ul elevilor.Grupuri/ 
Cohorte sunt utilizate ori de câte ori este posibil, însă dimensiunea clasei nu este redusă. 
Elevii de la nivelul liceului/highschool nu formează grupuri/cohorte, ci urmează un 



program de curs modificat pe tot parcursul zilei.  

● Modelul hibrid respectă regulile de distanțare de 6 metri unde este posibil și reduce 
majoritatea gradului de ocupare cu 50%. Cu toate acestea, există numeroase clase în care 
numărul studenților depășește spațiul disponibil chiar și la o capacitate de 50%. În aceste 
cazuri, și în săli de clasă substanțial separate, în care toți elevii participă în fiecare zi, vor fi 
urmate un minim  de distanțare de 3 metri. Modelul hibrid combină învățarea personală pe 
un model de grupa/cohortă, cu instrucțiunea de la distanță 3 zile / săptămână.  

● Modelul de la distanță va fi semnificativ mai riguros decât a fost în primăvara anului 2020, 
în concordanță cu regulamentul de  DESE actualizat și bazat pe pareri/feedback-ul extins al 
familiei. Instrucțiuni directe vor fi oferite zilnic, pe lângă instrucțiuni video înregistrate în 
prealabil, materiale bazate pe proiecte și sisteme suplimentare de livrare de conținut. Ori de 
câte ori este posibil, profesorii vor preda din sălile de clasă pentru a accesa internet de 
încredere resurse la clasă și conecta elevii la mediul școlar. Vor fi oferite pareri/feedback 
frecvent pentru profesori. Elevii vor primi note și prezența zilnică este de așteptata. Districtul 
explorează achiziționarea de sisteme suplimentare de remitere a conținutului pentru a 
sprijini  constant  curriculum-ului pentru studenți, inclusiv pentru studenții cu planuri de 
educație individualizate.  

● Modelul „Remote Plus” combină toate ofertele de la distanță cu îndrumări 
săptămânale suplimentare personalizate în grupuri mici („poduri”) și servicii mai intense 
pentru studenții cu necesități  mari, urmând modelul de Grupuri/Cohort. În plus studenții 
care nu au acces la internet acasă se pot înregistra pentru a participa la ședințe de studiu 
supravegheate la distanțe de 6 metri la școală, unde pot participa la învățare la distanță 
într-un mediu sigur. Prânzul școlii va fi oferit pe un model de grab 'n go/ea și pleacă. 

Pentru a asigura respectarea regulilor de sănătate și securitate, Nu  Există în Prezent 
Niciun fel de îngrijire Înainte sau după  școlară. 
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to be included 
 
D. Modele de învățare  

La distanță și la distanță Plus Remote & Remote Plus - În timpul „Învățării la 
distanță”, Școlile publice din Greenfield vor oferi învățare la distanță printr-o platformă 
virtuală care îndeplinește cerințele Departamentului Educației Elementare și Secundare 
pentru planurile de învățare la distanță aprobate. În plus, districtul intenționează să 
ofere servicii personalizate „Remote Plus” conform modelului de mai jos, folosind o 
abordare treptată. Vă rugăm să rețineți: serviciile personalizate ale companiei Remote 
Plus depind de măsurile acceptabile de sănătate publică și de personal adecvat, iar 
unele servicii Remote Plus sunt condiționate de condițiile meteorologice. În cazul în 
care nu este posibil să oferim servicii personalizate la distanță Plus din orice motiv, 



serviciile de la distanță vor fi oferite în schimb. Toate planurile pot fi modificate pe baza 
îndrumărilor/ordinelor de la  Departamentul Educational De Stat (DESE), a ordinelor 
guvernatorului sau a votului Comitetului Școlar.  

Flexibilitatea  familiilor și alegerea - Rețineți că planurile Remote și Remote Plus sunt 
concepute pentru a oferi familiilor cea mai mare flexibilitate și alegere și pentru a oferi 
servicii personal în cea mai mare măsură posibilă. Ori de câte ori sunt oferite serviciile 
„Remote Plus”, familiile pot „renunța” întotdeauna din motive medicale sau personale și, 
în schimb aleg învățarea doar de la distanță. De asemenea, familiile pot înceta să 
participe la serviciile personalizate la distanță Plus în orice moment. Districtul își rezervă 
dreptul de a acorda prioritate pentru serviciile în persoană, studenților care sunt 
identificați cu cele mai mari necesități de DESE privind învățarea la distanță. Mai multe 
informații despre cum să alegeți oportunitățile Remote Plus vor fi prezentatae familiilor în 
săptămânile următoare.  

Principiile educației de la distanță GPS - După cum este împărtășit într-o serie 
de ședințe ale Comitetului școlar public, echipa/comisia GREAT a recomandat ca 
abordările educaționale GPS „Remote și Remote Plus” să reflecte următoarele 
criterii/cheie:  

● Program stabilit- Învățarea la distanță va oferi familiilor și elevilor un program 
stabilit pentru orele de urmat, inclusiv instrucțiunile în direct necesare pentru fiecare 
student (de ex. Google Meet) cel puțin o dată pe zi. Mulți studenți vor avea ocazia 
să participe la instruirea direct/live mai des.  
● Respectarea cerințelor de învățare la timp - Programele de învățare la distanță 
GPS vor respecta cerințele de „timp pentru învățare” de la  Departamentul 
Massachusetts de Educație  Secundară din Massachusetts. La 27 Iulie 2020, 
Comisarul Educației a anunțat o decizie de a „reduce cerințele de 180 de zile și 
timpul de învățare a studenților pentru anul școlar 2020-2021 la 170 de zile și 850 
de ore (pentru școlile elementare) și 935 de ore (pentru high school/gimnaziu) 
școli).“  
● Flexibilitate - Toate familiile se confruntă cu provocări diferite, la fel ca mulți 
dintre studenții și educatorii noștri. Planurile Remote și Remote Plus sunt concepute 
pentru a fi flexibile pentru familii, asigurând în același timp că studenții sa primească 
o experiență de studiere/învățare de înaltă calitate, după  cerințele de stat.  
● Feedback/Părerile  frecvente- Profesorii vor oferi părerile/feedback frecvent cu 
privire la activitatea elevilor.  
● Așteptări aliniate - Planul de învățare de la distanță se construiește în timp pentru 
ca profesorii să planifice în mod colaborativ pe niveluri de clasă, domenii și școli. 
Acesta este  
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conceput pentru a alinia mai bine așteptările la nivelurile de clasă pentru 
familiile cu mai mulți copii și pentru a asigura toți elevii să aibă o experiență de 



învățare riguroasă și de înaltă calitate, indiferent de școală sau nivelul clasei 
care sunt înscriși în-.  

● Sistemul de Clasificare/ Notare planul învățare la  distanță va trece de  la 
sistemul Pass / Fail recomandat mai înainte de  DESE la un sistem gradat. Un 
sondaj GPS a indicat că efortul studenților în învățarea de la distanță în primăvara 
anului 2020 a apărut corelat cu rezultatele studenților. Multe familii au raportat că 
studenții au depus mai puțin efort decât școlarizarea în persoană și poate au învățat 
mai puțin. În acest plan de învățare la distanță și de la distanță Plus toți elevii vor fi 
învățați conținuturilor și standardelor la nivel de clasă și ar trebui să fie pregătiți să 
depună toate eforturile în învățarea de la distanță. Vor fi oferite note, pentru a ajuta 
elevii și familiile să înțeleagă progresul și performanța generală, cu oportunități 
suplimentar.  
● Echitate - Învățarea la distanță depinde de resursele disponibile elevilor pentru a 
accesa învățarea dintr-un alt loc decât școala, în majoritatea cazurilor. Aceste 
resurse sunt furnizate în mod obișnuit într-un cadru școlar tipic, dar învățarea 
provoacă de la distanță acest sistem. Echipa GREAT a fost interesată de modul în 
care am putea reduce barierele de acces pentru studenții care nu au acces la 
internet consumabil de bază, sau chiar o casă sigură unde  să lucreze. Ca răspuns, 
am lucrat pentru a aborda și a depăși aceste provocări prin:  

○ Achiziționarea de cărți de lucru și materiale fizice pentru ca elevii să învețe 
nu la internet/ offline;  
○ Achiziționarea și împrumutarea de Chromebookuri suplimentare 
studenților care astfel nu pot accesa internetul pentru învățare la distanță;  
○ Extinderea parteneriatului nostru cu GCET pentru a oferi acces gratuit la 
internet familiilor GPS folosind programul Equity în timpul învățării la 
distanță;  
○ Furnizarea de rechizite pentru învățare la distanță pentru toți 
elevii;  
○ Crearea de medii de învățare în aer liber, care se dublează ca puncte de 
acces wifi după orele de școală;  
○ Asigurarea că elevii de educație specială sa primesca instrucțiuni și 
servicii suplimentare în persoană;  
○ Crearea de plase de siguranță pentru ca studenții să participe la învățarea 
la distanță supravegheată dacă se confruntă cu lipsa accesului la internet, 
fără adăpost sau sunt acordate prioritate subordinea de  DESE pentru servicii 
personalizate.  

● Ușurința de utilizare - Unele familii au raportat provocări în sistemele de navigare 
și au cerut  instrumente mai ușor de folosit  pentru învățarea de la distanță, în 
special pentru copiii mai mici. Prin urmare grupa  GREAT a depus un efort 
considerabil în evaluarea mai multor platforme de învățare online pentru a identifica 
care sunt cele mai ușoare pentru familii.  
● Învățarea pe bază de proiect - Studierea  la distanță nu înseamnă neapărat 
învățare digitală pe ecran. În timp ce instrucțiunea directă va fi oferită de la distanță 
prin consensul copleșitor al părinților și al personalului, vor fi oferite și oportunități 



suplimentare de învățare bazată pe proiecte, hands on/ cu mâinile  și offline/ nu 
accesa internetul. În acest fel, grupa  GREAT a căutat să ofere un echilibru între 
timpul ecranului și învățarea hands-on sau offline, inclusiv timpul petrecut în aer liber. 
Serviciile Remote Plus care asigură interacțiune personală sunt de asemenea 
concepute pentru a susține acest obiectiv.  
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● Asistență personală și controlul/check-in - În plus față de mai multe instrucțiuni 
directe, acest plan de la distanță oferă mai multe control/check-in-uri 1: 1 și grupuri 
mici pentru studenții încorporați cu ziua. De exemplu, profesorii pot oferi o lecție de 
ansamblu sau o mini lecție pentru toți studenții, apoi se pot împărți în grupuri mici 
de studenți pentru a revizui conținutul și a se implica în setări mai mici cu studenții. 
Timpul este rezervat în programul fiecărei școli pentru ca profesorii să ofere 
check-in-uri suplimentare cu familiile și studenții. De asemenea, familiile pot alege 
să profite de sprijin suplimentar în planul Remote Plus inclusiv un ajutor 
suplimentar cu personalul școlii.  
● Sănătate socio-emoțională - ECHIPA MARE/GREAT a recunoscut valoarea 
interacțiunii sociale, implicarea unul cu unul și interesele și activități a studenților. 
Prin intermediul reuniunilor zilnice de dimineață / al echipei / perioadelor de 
consultanță, precum și oportunități sporite pentru interacțiunea 1: 1 și grupul mic cu 
profesorul de a se conecta personal la studierea, planurile Remote și Remote Plus 
oferă mai multe oportunități pentru studenți de a socializa și de a interacționa 
virtual cu colegii lor. (de exemplu, grupuri înrudite, cameră virtuală, etc.)  
● Acces la internet de încredere - În timpul închiderii școlii de urgență din 
cauza COVID-19 multe familii fără acces la internet s-au străduit să acceseze 
cheile de resurse ale învățării la distanță.  

○ Ne-am extins parteneriatul cu GCET, care oferă acum Program. Programul 
de echitate oferă internet gratuit pentru familiile din Greenfield eligibile în 
timpul învățării la distanță sau la distanță Plus, și oferă o rată scăzută pentru 
clienții eligibili care continuă cu GCET după ce perioada de învățare la 
distanță s-a încheiat. De asemenea am investit foarte mult în puncte de 
acces Wi-Fi, corturi și mese de picnic pentru a crea zone exterioare 
accesibile cu wi-fi folosind conexiunea la internet sigură pe site-urile școlii. 
Acestea sunt instalate și sunt programate să fie finalizate înainte de 
deschiderea școlii.  
○ Pentru studenții care se află în afara zonei de servicii GCET și nu au 
acces la internet de încredere, vă rugăm să contactați Carol Holzberg, 
director tehnologic la carhol1@gpsk12.org.  

● „Învățare la distanță Plus” - GPS intenționează să ofere servicii personal în cea 
mai mare măsură posibilă. Aceste servicii sunt examinate în profunzime în paginile 
care urmează și depășesc obligațiile noastre în conformitate cu cerințele DESE 
pentru un plan de învățare la distanță. Serviciile personalizate „Remote Plus” 
depind de măsurile de sănătate publică, de personalul adecvat și de evaluările 



HVAC interioare, după caz, și pot fi limitate la studenții cu prioritate.  

Pe scurt, includ:  
● Sprijin pentru necesități mari - Învățarea personală a celor mai 
vulnerabili studenți, inclusiv pentru cei care sunt în mod substanțial 
separați, 
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Studenți de Limbă Engleză și studenți ai Educației Speciale ale 
căror IEPuri arată ca având necesități mari;  

● Tehnologia supravegheată din  Greenfield și Educația de la distanță la 
Scoala Mea(STREAMS) Programul „oferă site-uri de învățare la distanță 
supravegheate pentru studenții la nivel mediu și liceal/high school inclusiv 
pentru cei fără acces la internet sau pentru cei care se confruntă fără 
adăpost;  
● Elemente - „Elemente” pentru servicii adiționale suplimentare la nivel 
elementar și „Elementele esențiale ” pentru a oferi îngrijiri supravegheate 
structurate într-un model mic, bazat pe grupuri/cohorte, de către personalul 
GPS pentru tinerii noștri studenți.  
● Cei  Esentiali- conceput folosind distanțarea fizică de 6 metri și alte 
măsuri de siguranță pentru a sprijini elevii ai căror părinți / îngrijitori sunt 
lucrători esențiali pentru a participa la planul de învățare de la distanță al 
districtului, combinat cu oportunități de proiecte și joc.  

Diferențele dintre învățământul la domiciliu și învățarea la distanță: Participarea la 
școală este obligatorie în conformitate cu legea Massachusetts, cu excepția cazului în 
care elevul „este instruit altfel într-un mod aprobat în prealabil de Superintendent sau 
de Comitetul Școlar.” Familiile interesate de școlarizarea copilului lor (copii) trebuie să 
completeze și să depună  pentru  aprobare un plan de educație la domiciliu, sunt 
responsabile pentru toate costurile asociate cu programa, materialele consumabilele, 
instrucțiunile, tehnologia și evaluarea, în majoritatea cazurilor. Legea a confirmat că 
districtele pot impune cerințe rezonabile pentru planurile de educație la domiciliu, 
inclusiv instrucțiuni, materiale, evaluare, curriculum și educație fizică similare cu cele 
ale altor școli publice sau private, inclusiv cerința de 180 de zile și 900 de ore 
(elementară) și 990 ore (secundar) de instruire. Familiile pe care școala de casă trebuie 
să le prezinte anual planurile de școlarizare sunt revizuite și li se cere să producă 
dovezi privind progresele realizate la testele standardizate sau alte evaluări pentru a 
demonstra progresul în obiectivele educaționale ale copilului lor. Studenții care sunt 
retrași din școlile publice din Greenfield pentru a participa la un program de educație la 
domiciliu nu au acces la serviciile de învățare la distanță sau la învățare la distanță 
Plus, tehnologie (de exemplu, Chromebookuri), profesori / personal, materiale din 



curriculum sau materiale. Este responsabilitatea părintelui / tutorelui să se asigure că 
cerințele sunt îndeplinite să furnizeze sau să proiecteze instrucțiuni, să țină evidența 
progresului educațional al copilului, să evalueze învățarea și să certifice, depunând 
anual un plan actualizat.  
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Programe eșantionate în timpul învățării la 
distanță *  

Vă rugăm să înțelegeți că aceste programe pentru toate nivelurile de clasă sunt eșantioane. 
Acestea nu pot și nu trebuie să fie identice pentru toți elevii de la toate nivelurile de clasă, cu 
toate acestea aceste probe prezintă un format posibil care ar putea fi urmat. Vă rugăm să 
rețineți că negocierile cu privire la aceste condiții sunt în desfășurare cu Asociația 
Educatorilor din Greenfield, iar revizuirile minore bazate pe feedback-ul familiei și educatorilor 
pot fi încorporate în planuri. În cele din urmă, profesorii pot efectua ajustări  elevilor lor. Dacă 
este necesar aceste modificări vor fi comunicate cât mai mult în avans pentru a permite 
familiilor să planifice înainte. 

Învățare la Distanță 

to be included 
 
 
Orarele/Exemple  
(Vă rugăm sa aveți în vedere: Toate programările sunt exemple și pot varia  de nivelul 
grad,clasă, sau ca răspuns la familie și necesitățile studenților Schemele Mai jos sunt supuse 
negocierii colective și pot fi schimbari  pe baza părerilor/feedbackului în continuare) 
●  Cerințe de învățare -învățare la distanță la GPS vor respecta în 
Programele de„timp pentru învățare” de la Departamentul Massachusetts și Educația Secundară 
din Massachusetts cerințelor  de la 27 Iulie 2020, Comisarul Educației a anunțat o decizie de 
a „reduce cerințele de 180 de zile și timpul de învățare a studenților pentru anul  școlar 
2020-2021, 170 de zile și 850 de ore (pentru școlile elementare) și 935 de ore (pentru 
middle/high schools gimnaziu) 
Academia de învățare a copiilor mici 
* Vă rugăm să rețineți că a fost aprobată o reducere  de 50% la cost  în timpul învățării la 
distanță. ** 



Exemplu  zilei tipice pentru învățarea de la distanță pentru studenții inscisi cu o zi 
întreagă  la AEL 
** Timpurile care trebuie sa fie determinate la discreția profesorului și care lucrează cu 
programele familiilor** 
 
 
to be included 
 
 
Exemplu  zilei tipice pentru învățarea de la distanță pentru studenții înscriși cu jumate de 
zi  la AEL 
** Timpurile care trebuie sa fie determinate la discreția/cerințele  profesorului și care lucrează cu 
programele familiilor** 
 
 
to be included 
 
 
● În cadrul acestor programe, orele de birou vor fi programate de profesorul clasei de două ori 
pe săptămână după-amiaza pentru apeluri / e-mailuri pentru a urmări întrebările, preocupările 
sau ajutorul necesar. 
● După-amiaza vor fi utilizate pentru a oferi suport/feedback (de cel puțin trei ori pe săptămână 
pe elev) comunicare în două sensuri, ore de birou, colaborare cu profesorii și profesională 
dezvoltare. 
● Programe Speciale includ: timp de poveste, muzică / cântat și artă, precum și clasă de 
muzică,fizică 
educație și mindfulness. Pot fi direct  sau înregistrate în prealabil. 
● Uneori, gustarea și prânzul vor fi oferite practic ca o modalitate de a promova socială 
interacțiunea și comunitatea. 
● Când este posibil  IAs vor sugera activități pentru recesiune. 
● Vineri după-amiaza planifică timp pentru profesorii din clasă. IAs, în mod tradițional, lucrează 
o jumătate de zi. 
 
 
Școlile Elementare 
 
 
to be included 
 
 
 
 
 
 

 



 MIddle school/Scoala Medie 

 

to be included 

 

High school/Liceul 

to be included 

 

E Componente esențiale la studierea în persona: 
 
Grupa GREAT recomandă următoarele elemente esențiale ale oricărui plan care solicită 
instrucțiuni în persoană, pe lângă respectarea tuturor legilor de  DESE și a îndrumărilor 
Consiliului de Sănătate locale(de exemplu, inspector de construcții și departamentul de 
incendii): 
● Instrucțiuni sub cerul liber - Utilizați instrucțiuni la aer liber ori de câte ori este posibil. 
Creăm 
spații de instruire la  aer liber pentru a facilita acest scop și vom încuraja utilizarea spațiului la 
aer liber pentru mese, pauze de mască și educație fizică ori de câte ori este posibil. 
● Spălare frecventă a mâinilor - Studenții își vor spăla mâinile sau vor folosi produse de 
igienizare a mâinilor, de cel puțin 
5 ori pe zi: 
○ la sosire, 
○ înainte și după mâncare, 
○ după ce au folosit toaleta, 
○ înainte de orice tranziție a clasei sau a personalului, 
○ după orice timp când își ating masca. 
 
● Model de grupuri/cohortă - în concordanță cu legea de la DESE, studenții vor participa în 
grupuri/cohorte în cea mai mare măsură posibilă. 
● Distanțarea fizică - Trebuie respectate cerințele,  de cel puțin 3 metri. 
Distanța de 6 metri este dorită ,atunci când este posibil. 
● Calitatea aerului / HVAC - Reglajele sistemului HVAC sunt făcute ori de câte ori este posibil 
pentru a îmbunătăți fluxul de aer, iar ferestrele sunt deschise pentru a îmbunătăți ventilația ori 
de câte ori este posibil.  Deschiderea  geamurilor va fi limitată după 15 Octombrie datorită 
cerințelor de încălzire  municipale. 
● Cerințe pentru acest model - Datorită mărimii clasei și a limitărilor spațiului fizic, acest lucru 
este posibil numai dacă apar următoarele: 
○ suficienți elevi optează pentru învățare la distanță 
○ suficient personal este disponibil pentru învățarea personală, inclusiv înlocuitori 



○ suficiente familii pot transporta studenți la / de la școala din cauza regulamentului de autobuz 
○  Personal suplimentar se adaugă: 
          ■ Restabilirea minimă a tuturor personalului FY20 (redus din cauza bugetul de stat), 
inclusiv asistent medical la GMS, Consilier de orientare la Four Corners și Personal de Educație 
Specială. 
■ Minim .5  Surori medicale  ( AEL este în prezent part-time) 
■ Minim 3.0 custodian personal  (.5 suplimentar pentru fiecare școală) 
■ Minim 6.0 personal suplimentar de asistență medicală pentru a supraveghea  
sălile de așteptare medicale  și  transporta studenții  care pot fi bolnavi de la  
sălile de așteptare 
■ Minim de 8.0 monitoari de autobuz 
■ Se recomandă 1.0 Psihologic 
 
Abordarea SErviciilor  În Persoana 
 
GPS vor adopta o abordare în etape pentru a oferi astfel de servicii, cu ședințe de fiecare a 
doua  săptămâna ale Comitetului Școlar și in  măsura cu evaluările HV / AC finalizate,pozitive de 
sănătate publică date în conformitate cu DPH și finalizarea acordurilor colective de negociere 
pentru a asigura ca l personalul este disponibil pentru a face faza în următoarele trepte. 
 
În conformitate cu regulamentul de învățare la distanță  cu DESE din 7/24, următoarele grupuri 
de studenți vor fi prioritizați  pentru a primi servicii personale. 
„Încurajăm districtul școlar să acorde prioritate următoarelor grupuri de studenți pentru instruire 
în persoana: 
1. Studenți cu Dizabilități și studenți de Limbă Engleză, în special cei cu mai intense 
necesități; 
2. Studenții ai căror părinți / îngrijitori au raportat că nu au acces la 
internet de încredere sau la un spațiu de învățare adecvat la domiciliu  (în special studenții 
care se confruntă cu locuințe sau nesiguranță în locuințe și studenți în asistență maternă sau în 
îngrijire comună); 
3. Studenți care se află semnificativ  în urma din punct de vedere academic; 
4. Studenții care au avut probleme  semnificative în perioadele anterioare de învățare la 
distanță; și 
5. Studenții tineri (clasele PK-5). " 
 
În cazurile în care numărul  de studenți e  mai mare, pentru siguranță a  toți studenților priorități 
personal, încurajăm districtele să acorde prioritate elevilor din primele două grupuri pentru 
instruire personală. Chiar dacă un student are prioritate pentru învățarea în persoană, părinții / 
îngrijitorii au opțiunea de a alege la distanță programul de învățare pentru copil/copii  dacă 
preferă - cu înțelegerea faptului că programul de învățare la distanță poate să nu ofere  la fel de 
solid beneficii ca în persoană. ” 
 
În concordanță cu această îndrumare, următoarea abordare pe etape va da prioritate 
instrucțiunilor în persoană în consecință. Prima fază va dura aproximativ 2 saptamani și va 
începe numai cu aprobarea Consiliului local de Sănătate și pe baza datelor de Sănătate locale 
în prima fază și a ratelor de transmitere COVID-19 scăzute în rândul studenților, personalului și 
familii. 
 



to be included 

 
Activități de pre-planificare 
a. Extindeți accesul la internet prin parteneriat cu GCET 
b. Conduita profesorului PD cu privire la  învățare la  distanță, Măsuri Siguranță, 
protocoalele  COVID-19, etc. 
c. Administrați și analizați sondajele 
d. Completează facilitățile și inițiază evaluarea HVAC 
e. Comandă și compilează rechizite pentru studenți pentru învățare la distanță 
f. Intalniti-va cu familiile și personalul înainte de începerea școlii 
g. Distribuie Chromebookuri studenților și personalului 
h. Negociere colectivă și ratificare MOUs 
i. Revizuirea bugetelor (de exemplu, economii de transport, costuri de personal, etc.) 
j. Dezvoltarea unor măsuri suplimentare de sănătate publică 
k. Personal pentru sprijinirea redeschiderii în siguranță 
l. Crearea unei echipe de monitorizare pentru a identifica progresul siguranței  
și progresul învățării la distanță, inclusiv elevilor, părinților și perspectivele profesorului 
m. Forumul comunitar și aprobarea Comitetului Școlar a planului  
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Faza 1 (Învățare la distanță + Întâlniri de familie) 
 
Serviciile de faza 1 sunt fundamentul învățării la distanță și includ: 
a. Instrucțiune complet la distanță, cu profesori autorizați  pentru toate curriculum-urile. 
b. Unele servicii personale încep la aer liber, imediat: 
           i. Întâlnirile cu familia și studenții au loc la  aer liber * 
           ii. Elevii cu necesitati mari încep sau continuă să primească servicii  în persoană la  
aer liber, acasă sau la școală. Exemple includ evaluări, OT / PT /Servicii, etc. * 
c. Activitățile de pre-planificare continuă după cum este necesar (de exemplu, evaluarea HVAC, 
personalul pentru siguranță.) 
● Instrucțiune în direct - Instrucțiunea în direct va fi programată în fiecare zi pentru studenți în 
timpul planului nostru de învățare de la distanță. Pe baza feedback-ului părinților / tutorelui, 
învățarea studenților cu instrucțiuni live prin Google Meet a fost mult îmbunătățită, în comparație 
cu instrucțiunea numai sincronă. Elevii din liceu și preK  vor avea zilnică  întâlnire dimineață, 
pentru a începe ziua.Studenții sunt așteptați să participe pe deplin atât direct, cât și asincronic 
instrucțiuni. Vă rugăm să înțelegeți că negocierile cu privire la aceste condiții sunt în 
desfășurare cu Asociația Educatorilor din Greenfield, iar revizuirile minore pot fi  bazate 
pe feedback-ul familiei și educatorilor si  fi încorporate în planuri. 
 
● Platforme și abonamente de învățare la distanță - districtul a investit în 
tehnologie digitală și abonamente pentru a sprijini învățarea la distanță profesională 
Dezvoltarea acestor instrumente este oferită cadrelor didactice, iar ateliere pentru 
familii / studenți vor fi de asemenea disponibile. Platformele districtului  de mai jos au fost 



alese pe baza parerele/ feedback-ului familiei, ușurința de utilizare pentru familii și pentru a 
îmbunătăți capacitatea elevilor de a naviga la învățarea de la distanță cu o independență 
sporită. 
        ○ Google Meet - Ca  district integrat în G,  GPS utilizează o varietate de produse Google 
pentru Educație, inclusiv Google Classroom, Gmail,Chromebookuri și Google Meet. Utilizarea 
Google Meet e platforma noastră,le permite studenților simplitatea de a utiliza o singură 
conectare la Google pentru materialele de  Educație. În plus, Google Meet a lansat multe 
îmbunătățiri și upgrade-uri, cu mai multe funcții care vor veni în versiunea din Septembrie. 
Acestea include urmărirele: prezența digitală , participanți sporiți la vizualizarea plăcilor până la 
49, întrebări și răspunsuri, anularea zgomotului, capacitatea de a alege imagini de controale ale 
educatorilor, tablouri albe și multe altele. Planul oferă și opțiunea de aproape care poate fi de 
ajutor studenților care au dificultăți i pentru concentrare / atenție, sunt greu de auzit în  Engleză 
pe lângă cei într-un mediu zgomotos. Pentru mai multe informații despre noul și în curând 
Google Meet și alte Google caracteristici ale produsului, inclusiv Google Classroom și Google 
Docs, vă rugăm să vizitați: 
○ Seesaw - Districtul a achiziționat un abonament pentru Seesaw pentru 
studenții din clasele pre-2. Această aplicație funcționează bine pentru proiect.învățare bazată pe  
portofolii , reunind încărcări ușoare pentru a prezenta proiecte și munca studentului cu 
feedback-ul profesorului. De asemenea, poate sprijini mai multă independență pentru elevii 
tineri și familiile lor și oferă ușurința în utilizare și comoditate. Aplicația este gratuită pentru 
studenți și familii și poate fi utilizată pe orice dispozitiv. Pentru mai multe informații, 
vizitați:Seesaw  
○ Powerschool - Toate Familiile au un cont PowerSchool. Accesarea părerilor/feedback-ului și 
notelor  în PowerSchool îi va ajuta pe studenți și familii să  rămână la curent cu performanțele 
clasei și finalizarea lucrărilor. 
 
● Participare - În timpul învățării de la distanță, se va lua în considerare participarea  studenților 
zilnic. Participarea va fi luată în timpul echipei / consultanței (prima perioadă), precum și 
în timpul fiecărei perioade de instruire în direct. 
 
● Părerile/Feedback - Profesorii au proiectat un grafic  de învățare de la distanță care permite 
feedback. Instrumentele de feedback include: Google Classroom, School Messenger, Google 
Meet, check-in-uri telefonice, e-mail GPS, SeeSaw, etc. Feedback-ul va fi oferit frecvent. 
           ○ Preșcolar: zilnic de către profesor, săptămânal de către administrator 
           ○ Elementar : Cel puțin 3 x pe săptămână de către profesor. 
           ○ Școala medie: Sarcinile și notele vor fi actualizate în Powerschool în 
             fiecare Joi și Luni după-amiază până la 16:00. Părinții / îngrijitorii pot 
            monitoriza notele elevilor lor, participarea la învățare și finalizarea 
            materialelor cerute în PowerSchool. Toate familiile au un cont Powerschool. 
          ○ High school/Liceu: Sarcinile și notele vor fi actualizate în Powerschool în 
            fiecare Joi și Luni după-amiază până la 16:00. Părinții / îngrijitorii pot 
            monitoriza notele elevilor lor, participarea la învățare și finalizarea 
            materialelor  în PowerSchool. Toate familiile au un cont Powerschool. 
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Faza 2 (învățare la distanță + studenți cu necesități  mari) 



 
(Aproximativ 2 saptamani Începe când pregătirea de faza 1 pentru învățarea personală 
este finalizată și depinde de sănătatea publică  în consultare cu Consiliul de 
Sănătate.) 
Faza 2 include toate serviciile din faza 1, plus: 
    a. Elevii cu necesități  mari se întorc pentru instruire în persoană *. Studenții participă cu 
normă întreagă sau pe un model de grupuri  la distanțare socială (bazată pe disponibilitatea de 
spațiu.) Elevii cu necesități  mari includ: 
 
i. Studenții înscriși în educație specială separate în mod substanțial 
 
ii. Studenți începători de limbă Engleză (WIDA 1 și 2) 
 
  b. Luarea în considerare a altor studenți cu necesități mari (de exemplu, WIDA 3 și 4, alți 
studenți cu dizabilități, studenți fără adăpost) pentru servicii suplimentare în persoană. Studenții 
din acest model vor participa pe o bază disponibilă de  spațiu pentru a respecta regulile de 
distanța în socială, cu frecvența stabilită de grupa . Acest model depinde de personal. 
  
Faza 3 (Învățare la distanță + Nevoi înalte + Elemente + Greenfield STREAMS.) 
 
(Aproximativ 2 saptamani. Începe când faza 2 este completată și 
depinde de datele de sănătate publică, în consultare cu Consiliul de Sănătate, 
și în așteptarea aprobării HVAC.) 
Faza 3 include toate servicii în faze anterioare, plus: 

           a. „Elemente” - Acest program acordă prioritate elevilor din clasele pk-4 pentru servicii 

suplimentare în persoană (urmând regulile  DESE), livrate într-un cadru social aflat la distanță la 
aer liber . Măștile sunt necesare pentru toate clasele. Serviciile personale depind de datele 
privind personalul și sănătatea publică și de timp. Studenții NU  trebui să participe  în persoană , 
dacă au simptome de COVID-19. Familiile sunt responsabile pentru monitorizarea și raportarea 
simptomelor. Exemple de servicii elementare în persoană pe care familiile le pot alege includ: 
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          ○ Ședințe de „ajutor suplimentar” de grup mic cu personalul școlar. 
            (Recomandat pentru studenții care se află în contact între ei în afara școlii) 
          ○ Alegerea unei clase speciale „speciale” săptămânal în persoană 
          ○ Citire la  aer liber 
          ○ Activități de joacă supravegheate pentru grupuri mici. 
          ○ Servicii IEP pentru studenți de incluziune a Educației Speciale, care nu deja 
primesc servicii în persoană (pot fi adecvate și pentru a furniza servicii la domiciliu, în funcție de 
recomandarea comisiei) 
         ○ Tehnologie școlară și împrumuturi - Familiile pot împrumuta resurse pentru utilizarea la 
domiciliu, cum ar fi Leap Păduri. 
         ○ Consiliere individuală și / sau Consiliere în grupuri mici, organizată la  
aer liber (sau în interior pe baza  evaluării sistemelor de clonditione.) 



 
b. „Greenfield STREAMS” (Tehnologie supravegheată  la distanță 
la școala mea) - Disponibil numai la GMS și GHS. „Greenfield 
STREAMS” permite unui număr limitat de studenți cu necesități mari să acceseze 
conținutul lor de la distanță în timp ce sunt supravegheați în spațiile școlare. 
 
Învățarea la distanță supravegheată începe pentru studenții cu necesități  mari (de exemplu, 
studenți fără adăpost, studenți cu acces la internet limitat acasă, studenți de limba Engleză 
 (WIDA 2 și 3), studenți care necesită cazare, etc.) pe o bază limitată, disponibilă de  spațiu. 
Elevii participă la activitățile lor individuale de învățare la distanță într-un mediu supravegheat la 
școala lor. Ședințele sunt de o zi întreagă. 
 
Studenții sunt așezați la distanță de 6 feet ', își aduc Chromebook-ul (personal sau de la  
district) și căștile ,și pot accesa internetul școlii într-un cadru școlar care permite distanțarea 
socială (de exemplu, gimnaziul.) Elevii au acces ușor la masa de școală și pot lua  pauze de 
mască. Studenții sunt așteptați să urmeze orientările comportamentului de a se  conduce pentru  
 studiere. Programul este echipat de asistenți instrucționali  de GPS și dacă este  personal 
disponibil. 
 
                        ● Capacitatea Salei Sportive de  6” - GHS e aproximativ 100 studenți 
                        ● Capacitatea Salei Sportive de  6” - GMS e aproximativ 50 studenț 
                            Luand in considerare pentru alți elevi de necesități și spațiu disponibil 
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Faza 4 (Învățare la distanță + Necesitati  înalte + Elemente + Greenfield STREAMS + Early 
Essentials) 
 
(Aproximativ 2 saptamani. Începe când faza 3 este finalizată și 
depinde de datele de Sănătate publică, în consultare cu Consiliul de Sănătate, 
și în așteptarea aprobării HVAC. Acest model depinde de personal.) 
 
Faza 4 include totul în fazele anterioare plus elementele esențiale . 
 
a. Elementele esențiale/de prima nevoie - disponibile numai pentru grădiniță, pot fi extinse 
până la clasa 2, în funcție de personal și înscriere. Proiectat pentru studenții din clasa ai căror 
părinți sunt lucrători esențiali și nu au îngrijiri/supravegherii disponibile la domiciliu sau studenții 
care  nu avut succes cu învățarea la distanță în primăvară. Elevii sunt supravegheați în 
grupuri/cohorte mici de până la 10 copii. Studenții participă la programul de învățare la distanță 
oferit de district, facilitat de un personal iar locurile se află la distanța de 6 '. Programul este 
combinat cu oportunități de joc la  aer liber. Măștile sunt necesare, frecventă Spălarea Mâinilor 
este accentuată. Spațiul este extrem de limitat și se bazează pe disponibilitatea personalului. 
 
Ce înseamnă? Îngrijirea copiilor pentru lucrătorii esențiali sau alți studenți care nu au reușit 
toamna, care se conectează  la distanță  cu programul de învățare în grupuri mici, cu un raport 
1: 5 și un maxim de 10 copii pe grup. 



Cine este pentru? Copiii cu toți îngrijitorii adulți din casă, care sunt angajați esențiali, cu 
prioritate față de cei mai tineri din cartier studenți. Admiterea este de la caz la caz și este extrem 
de limitată. Se poate solicita certificarea stării de lucrător în dificultate / lucrător esențial. 
Districtul își rezervă dreptul de a acorda prioritate acelor studenți la discreția sa, pe baza unor 
factori dar după legea din partea DESE 
 
Personal - Asistenții instrucționali GPS sau personalul va  supraveghea copiii în acest program. 
Tot personalul trebuie să aibă verificări CORI & SORI. 
Care sunt standardele de siguranță? 
         o Grupuri extrem de mici - Dimensiunea clasei limitată la 10 studenți sau mai puțin. Rata 
țintă a unui personal: 5 studenți. 
        o Grupurile vor fi formate din asistenți instrucționali sau alt personal cu autorizare CORI 
corespunzătoare. 
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         o Urmăriți distanța de 6 feet când esti așezat, dar jocul liber la  aer liber va fi permis 
         o Măști  sunt necesare pentru toți elevii din K-1. 
         o Spălare de mână frecventă (minim 4 x pe zi - sosire, înainte de a mânca, după mâncare, 
după atingerea măștii, înainte de a pleca acasă) Sanitație după atingerea oricărui echipament 
comun. 
         o Asistent medical la locul dat 
         OSi alte cerințe de siguranță, astfel cum sunt prevăzute în legea de l DESE. 
Cum arată programul? 
      o  Essentials este un serviciu al planului nostru Remote Plus, și este conceput 
pentru cei mai tineri studenți ai căror îngrijitori sunt lucrători esențiali sau care au nevoie de un 
adult pentru a-și susține accesul la învățare de la distanță . Early Essentials îmbunătățește 
învățarea la distanță cu supravegherea adulților, accesul la platforma de învățare la distanță 
folosind echipament școlar și oportunități sociale adecvate vârstei în persoană și jocuri la aer 
liber. 
Cum ar putea arăta o zi? 
 

        Studenții din programul Early Essentials urmează după planul  GPS 
de învățare la distanță, cu personal suplimentar sprijinit și supraveghere. Acestea aduc un 
Chromebook la / de la școală și sunt supravegheați în interior într-o sală de clasă adecvat 

vârstei. Întro  instruire direct, joacă  la aer liber este încurajată. 
 
● Întâlnirea zilnică de dimineață supravegheată (de la distanță) 
● Supravegherea timpului de grup mic de jumătate de oră cu 
profesorul (de la distanță) atât la citit, cât și la matematică. 
● Adâncire activă în grupuri mici, supravegheate 
● Prânz pe loc (de exemplu luați și mergeți la prânz la 6 'distanță  pe iarbă, prânz sub cort sau 
prânz în sală de sport / sală de clasă la  distanță de 6') 
● jumătate supravegheată -timp de grup mic cu profesorul atât la citit, cât și la matematică zilnic. 
● Spălarea frecventă a mâinilor, cel puțin 4 x pe zi (la sosire, înainte de a mânca, după 
mâncare, în timpul tranzițiilor) 
● Proiect de arte sau activități zilnice 
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G. Timpul și Planul de în afara școlii - 
        Suntem în discuție activă cu agențiile partenere pentru opțiunile în afara programului 
școlar,inclusiv Departamentul din  Greenfield și furnizorii de la programul  XXI. Continuăm să fie 
obiectivul nostru de a colabora eficient pentru a crea medii de învățare sigure pentru studenți 
ori de câte ori este posibil și în condiții de siguranță pentru a face acest lucru și că astfel de 
planuri ar reflecta districtului școlar, planul de redeschidere conform regulilor DESE. Orice noi 
planuri pentru personal în afara serviciilor școlare vor  veni în fața Comitetului Școlar pentru 
aprobare pe  viitor. 
 
 
H. Sprijinul  studenților și Studierea  Profesională - 
      Datele naționale indică faptul că COVID-19 a avut un impact asupra sănătății stării mentale 
a   studenților. Pentru a răspunde acestei nevoi, Școlile publice din Greenfield și-au făcut planuri 
pentru a extinde accesul la serviciile de tele sănătate, trimitere la criză, îndrumare și psihologi 
școlari în timpul învățării la distanță.Plus  intenționăm să oferim servicii personal, acolo unde 
este posibil, folosind distanțarea social pentru a promova conexiunea socială, sănătoase 
Suporturile socio-emoționale și de sănătate mintală pot include: 
     1. Asigurări și materie de siguranță, wellness și social emoțional -Personalul de 
consiliere de în fiecare școală va oferi sunete de  tele sănătate și / sau în persoană, folosind 
distanțarea socială și purtând măști, o zi pe săptămână la fiecare școală, unde este disponibil. 
Acestea pot avea loc în exterior într-o zonă privată, sau în interior într-o  sală  privată, cu 
distanță de 6 'sau mai mult. Ședințele în persoană pot fi prioritare pentru studenții care nu au 
internet sau nu au acces la medicamente pentru probleme urgente. 
      o GHS: Joi și Vineri 
      o GHS GMS: Joi și Vineri 
      o Elementară: 1 zi / săptămână 
      o AEL: 1/2 zi pe săptămână 
    2. Telehealth/La telefon suport   Mental  - Consilierii vor folosi site-ul securizat de 
telemedicină  pentru furnizarea de servicii pentru studenți. 
   3. Extracurriculare / Activități după școală - GPS-ul se angajează să 
desfășoare activități după -scoala și activități extracurriculare în cea mai mare măsură posibil, 
cu excepția cazului în care este interzis din cauza reglementărilor de sănătate publică sau de 
DESE. Aceste activități  vor fi de obicei deținute de Google Meet. În plus față de activitățile 
după școală, un număr limitat de adunări în persoană poate avea loc la cererea consilierului 
organizatori cu distanțarea și precauțiile sociale adecvate (depinde de datele curente de 
sănătate publică și cu aprobarea și supravegherea corespunzătoare), de exemplu, o întâlnire a 
Consiliul Studenților la distanță de 6 feet În timp ce purtau măști la  Societatea Națională de 
Onoare la  aer liber.Scopul nostru este să promovăm interacțiuni sociale sigure între studenți 
atunci când este posibil. 
  4. Serii de sănătate mintală - Planificăm să oferim servicii de  sănătate mintală 
de  parteneriat cu furnizorii noștri și partenerii comunitari, pe teme care sunt relevante pentru 
vârstă și necesități de dezvoltare, precum și abilități. Dacă aveți sugestii în acest sens, 
vă rugăm să contactați dr. Janet Dickinson la jandic1@gpsk12.org. 



  5. Paternitate - Explorăm parteneriate cu agrementul  Greenfield Departamentul pentru a 
încuraja interacțiunile sociale pentru tineri, inclusiv virtuale și oportunități îndepărtate fizic pentru 
reducerea stresului și recreere. Suporturi pentru familie / îngrijitor în timpul învățării de la 
distanță - Pe baza feedback-ului oferit de părinți / tutori, cel puțin 30% din familii au cerut sprijin 
suplimentar. În plus  familiile au menționat deseori nevoia de pareri/ feedback mai mari în 
comparație cu experiența de învățare la distanță din primăvară. Pentru a răspunde acestei 
nevoi, Greenfield Public  Schools se străduiește să  ofere feedback și suport suplimentar în 
următoarele moduri: 
   1. Check-in-uri pentru familii pentru feedback și suport - Zilele de eliberare devreme 
(Miercuri la elementar și scoala medie Vineri la GHS) sunt rezervate pentru profesori pentru 
oferi  ore de sprijin suplimentar, timp de colaborare cu profesorilor și check-in-uri de familie. 
  2. Servicii „Pod Support” - Familiile care lucrează cu o mică grupă de studenți sau alte familii 
din afara școlii pentru îngrijirea copilului sau socializare pot fi sprijinite prin consultanță de către 
profesorul din clasă, dacă doresc.Vă rugăm să contactați profesorul pentru a programa o 
întâlnire. 
  3.  Ateliere de munca  pentru  familii - Vom oferi o serie de ateliere pentru familii care vor 
acoperi noi software-uri de învățare la distanță, probleme comune ale părinților grupuri de 
asistență pentru familie / îngrijitor, modul în care familiile pot susține elevii socio-emoțională 
modul în care școala poate susține bunăstarea mentală a familiilor și multe altele. Dacă aveți 
idei / sugestii, vă rugăm să contactați directorul scoalii copilului dumneavoastra. 
  4. „Asistență tehnică”extinsă pentru susținerea și învățarea la distanță a  studenților  
lucrătorii- Planificăm să oferim sprijin extins pentru familii în timpul la distanță. Cu personal și 
resurse suplimentare, precum și Liceul din Greenfield  pentru a sprijini familiile / întrebările și 
problemele comune. 
Planificare și instrucțiuni - În tot acest raport zonele pentru planificarea profesorilor și a 
personalului  au fost detaliate utilizarea flexibilă a instrucțiunilor. Acestea includ programele 
pentru fiecare nivel de clasă și Dezvoltarea profesională planificată în cadrul inițial  
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care vor fi utilizate înainte de anul școlar  ca să nu înceapă nici abordare și instruire în domeniul 
siguranței fără cheie  instructivă .Timpul suplimentar de colaborare a fost inclus în programele 
profesorilor pentru feedback și planificare. Așteptările instrucționale vor fi solide, 
cu oportunități pentru profesori de a avea suport integrat în învățarea la distanță pe toată 
perioada învățării la distanță. 
 
Evaluare și intervenție - Evaluarea rapidă a studenților și utilizarea instrumentelor de diagnostic 
vor fi utilizate în toamna anului 2020 pentru a evalua nevoile de învățare ale elevilor și pentru a 
începe procesul de personalizare a învățării pentru elevi. Echipa GREAT a propus multe 
modele și cadre care permit personalizarea învățării și folosirii mici grupuri de  ajutor 
suplimentar. Districtul a investit în instrumente digitale și intervenții care sunt acum disponibile 
pentru a sprijini elevii în funcție și  nevoile lor academice și  cele socio-emoționale. 
 
Calendar școlar și Zile de dezvoltare profesională: Comisarul Educației a redus cerința de 
participare a elevilor de la 180 la 170 de zile școlare, pentru a asigura pregătirea necesară și 
dezvoltarea profesională legată de curriculare și formarea în domeniul securității pentru anul 
școlar 2020-2021. Districtul a solicitat o renunțare la aplicarea acestor 10 zile de dezvoltare 



profesională în anul nostru școlar. În momentul actualizării  calendarul final va fi afișat aici: 20-21 
Calendarul Anului  Academic 
 
I. Certificarea orientării pentru sănătate și securitate  
Școlile publice din Greenfield certifică că îndeplinește îndrumările pentru sănătate și siguranță 
pentru planul de redeschidere selectat, inclusiv după  îndrumarea DESE disponibilă la 
momentul prezentării prin Departamentul de Învățământ Elementar și Secundar 
. 
J. Concluzie  
Vă mulțumim pentru oportunitatea de a lua în considerare modul în care putem susține cel mai 
bine elevii și familiile în acest nou context. După cum am arătat mai sus, Planul de învățare la 
distanță din toamna 2020 este un plan foarte robust care se bazează pe ceea ce a funcționat 
bine, precum și se bazează pe lecțiile învățate din primăvara 2020 pentru a oferi experiență 
educațională de cea mai înaltă calitate posibilă în timpul provocărilor prezentate de COVID-19. 
Sperăm că gama de opțiuni pentru asistență personală și servicii disponibile în cadrul modelului 
„Remote Plus” treptat va servi nevoile  familiale ale comunității noastre. Ca întotdeauna aceste 
planuri pot fi schimbate  datorită îndrumării în continuare, schimbări din partea Guvernului de 
Stat și Federal, precum și  a datelor de Sănătate Publică. Așteptăm cu nerăbdare o toamna 
productivă și plină de satisfacție educațională, vă mulțumim pentru sprijinul acordat. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Remote 
Instruction:  



AEL Elementary Middle High  

Starts with Live 
Morning Meeting 
daily, 8:30-8:45 AM  

Live instruction daily  

Two daily at-home 
activities (one for 
1⁄2 day program)  

Half-Day & Full 
Day programs  

Special
s  

Wednesdays for 
student projects while 
teachers hold IEP 
meetings, 
collaboration 
meetings, feedback, 
etc.  

MTThFri Ends with   
live Closing Circle,   
eg 11:15-11:30 am  

Live 

ly, 

ion daily  

s for 
ects while 
d IEP 

n 
edback, 

Starts with Live 
Advisory daily, 8:45 
- 9:05 AM.  
Starts with Live 
Advisory daily, 8:45 
- 9:05 AM.  

Live instruction daily  
Live instruction daily  

Students participate 
in four classes each 
day: ELA, Math, 
Science OR Social 
Studies, and 
Unified Arts.  
Students participate 
in four classes each 
day: ELA, Math, 
Science OR Social 
Studies, and 
Unified Arts.  
Students participate 
in four classes each 
day: ELA, Math, 
Science OR Social 
Studies, and 
Unified Arts.  



Periods are 1 hr 15 
minutes  
Periods are 1 hr 15 
minutes  

Unified Arts  

Wednesdays, periods 
are 40 minute  
Wednesdays, periods 
are 40 minute  

Half-Day 
Wednesdays for 
student projects while 
teachers hold IEP 
meetings, 
collaboration 
meetings, feedback, 
etc.  
Half-Day 
Wednesdays for 
student projects while 
teachers hold IEP 
meetings, 
collaboration 
meetings, feedback, 
etc.  
Half-Day 
Wednesdays for 
student projects while 
teachers hold IEP 
meetings, 
collaboration 
meetings, feedback, 
etc.  

Starts with Live 
Advisory daily 
8:45- 9:30  
Starts with Live 
Advisory daily 
8:45- 9:30  
Starts with Live 
Advisory daily 
8:45- 9:30  

Live instruction daily  
Live instruction daily  
Live instruction daily  

Students 
participate in 3   
academic class  
periods per day  
Students 
participate in 3   
academic class  
periods per day  
Students 
participate in 3   
academic class  
periods per day  

Daily Advisory  
Daily Advisory  
Daily Advisory  

Period 1 starts at 
9:30, class periods 
are 1 hr and 30 
min  
Period 1 starts at 
9:30, class periods 
are 1 hr and 30 
min  
Period 1 starts at 
9:30, class periods 
are 1 hr and 30 
min  

Attendance 
taken daily  
Attendance 
taken daily  
Attendance 
taken daily  

Grades in 
Powerschool on 
Mon/Thurs by 
4pm  
Grades in 



Powerschool on 
Mon/Thurs by 
4pm  
Grades in 
Powerschool on 
Mon/Thurs by 
4pm  
Grades in 
Powerschool on 
Mon/Thurs by 
4pm  
Grades in 
Powerschool on 
Mon/Thurs by 
4pm  

Early Release on 

Fridays for teacher 
feedback, 
collaboration, IEP 
meetings, and extra 
help.  
Early Release on 
Fridays for teacher 
feedback, 
collaboration, IEP 
meetings, and extra 
help.  
Early Release on 
Fridays for teacher 
feedback, 
collaboration, IEP 
meetings, and extra 
help.  
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Sample Schedules  
(Please note: all schedules are samples. They may vary by grade level, class, or in response to 
family and students' needs. The schedules below are subject to collective bargaining and may 
change based on further feedback.)  
● Time on Learning Requirements - GPS' Remote Learning schedules will adhere to the 
Massachusetts Department of Elementary & Secondary Education's “time on learning” 
requirements. On July 27, 2020, the Commissioner of Education announced a decision to 
“reduce the 180-day and student learning time requirements for the 2020-2021 school year to 
170-days and 850 hours (for elementary schools) and 935 hours (for secondary schools).”  
Academy of Early Learning  
* Please note that a 50% tuition reduction has been approved during Remote learning. **  

Example of Typical Days for Remote Learning for full-day enrolled students at AEL 
**Times to be determined at discretion of teacher and working with family schedules**  

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday (1⁄2  
day)  
8:30-8:45 Morning Meeting  
Morning Meeting  
Morning Meeting  
Morning Meeting  
Morning Meeting  
8:45-9:00 Movement Go-Noodle Story Music Go-Noodle  
9:00-9:30 Live  
Instruction  
Live Instruction  
Live Instruction  



Live Instruction  
Live Instruction  
9:30-9:45 *Snack Snack Snack Snack Snack  
9:45-10:15 *Specials Specials Specials Specials Specials  
10:15-10:45 Pre-recorded  
Activity  
Pre-recorded Activity  
Pre-recorded Activity  
Pre-recorded Activity  
Pre-recorded Activity  
10:45-11:15 Recess Recess Recess Recess Recess  

Before 11:30 am  
Closing circle Closing circle Half Day for  
IEP Meetings, collaboration, teacher feedback, etc.  
Closing circle Closing circle  
12:00 pm *Lunch Lunch Lunch Lunch  
Two activities at home  
Two activities at home  
Two activities at home  
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Example of Typical Days for Remote Learning for half-day morning enrolled students 
at AEL **Times to be determined at discretion of teacher and working with family schedules**  

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday (1⁄2  
day
)  

8:30-8:45 Morning 
meeting  

ning 
ting  

Morning 
meeting  
Morning 
meeting  

Morning 
meeting  
Morning 

meeting  
Morning 
meeting  

Morning 
meeting  
Morning 
meeting  
Morning 
meeting  
Morning 
meeting  

8:45-9:00 *Specials Specials Specials Specials Specials  

9:00-9:30 Live  
Instructio
n  

ruction  
Live 

Instruction  
Live 
Instruction  
Live 
Instruction  

Live 
Instruction  
Live 



Instruction  
Live 
Instruction  
Live 
Instruction  

Live 
Instruction  
Live 

Instruction  
Live 
Instruction  
Live 
Instruction  
Live 
Instruction  

9:30-9:45 *Snack Snack Snack Snack Snack  

9:45-10:00 Pre-recorded  
Activit
y  

recorde
ctivity  

Pre-recorde
d Activity  
Pre-recorde
d Activity  
Pre-recorde
d Activity  

Pre-recorde
d Activity  
Pre-recorde
d Activity  
Pre-reco 
rded Activity  
Pre-recorde
d Activity  

Pre-recorde
d Activity  
Pre-recorde
d Activity  
Pre-recorde
d Activity  
Pre-recorde

d Activity  
Pre-recorde
d Activity  

10:00-10:30 One activity  
at home  

One activity 
at home  
One activity 
at home  
One activity 
at home  

One activity 
at home  
One activity 
at home  
One activity 
at home  
One activity 
at home  

Recess  
Recess  
Recess  
Recess  

10:30-11:00 Recess Recess Recess Recess  

Before 
11:30 am  

osing circle Closing circle Closing circle  

● Within these schedules, office hours will be scheduled by the classroom teacher twice a 



week in the afternoons for calls/emails to follow up on questions, concerns or help needed.  
● Afternoons will be utilized to provide feedback (at least three times weekly per student), 
two-way communication, office hours, teacher collaboration, and ongoing professional 
development.  
● Specials include storytime, music/singing and art, as well as music class, physical 
education, and mindfulness. They may be live or pre-recorded.  
● At times, snacktime and lunch will be offered virtually as a way to promote social 
interaction and community.  
● When possible, IAs will suggest activities for recess.  
● Friday afternoons are planning time for classroom teachers. IAs traditionally work a half 
day.  
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Eementary School Mon Tues Wed Thur Fri  
8:35-9:00 8:35 Morning  
Meeting  
8:35 Morning Meeting  
8:35 Morning Meeting  
8:35 Morning Meeting  
8:35 Morning Meeting  
9:00 - 10:30 9:00 - 10:30  
ELA or Math  
9:00 - 10:30 ELA or Math  

9:00 - 10:30 ELA or Math Extra Help/WIN  
9:00 - 10:30 ELA or Math  

9:00 - 10:30 ELA or Math  
10:30-10:45 10:30-10:45  

Snack/Stretch/ Recess  
10:30-10:45 Snack/Stretch/ Recess  
10:30-10:45 Snack/Stretch/ Recess  
10:30-10:45 Snack/Stretc h/Recess  
10:30-10:45 Snack/Stretch/ Recess  

10:45-12:15 10:45-12:15 Math or ELA  
10:45-12:15 Math or ELA  

10:45-12:15 Math or ELA Extra Help/WIN  
10:45-12:15 Math or ELA  
10:45-12:15 Math or ELA  

1215-12:45 1215-12:45  
Lunch  



1215-12:45  
Lunch 12:15 -12:45  

Lunch  
1215-12:45 Lunch  
1215-12:45 Lunch  

12:45-1:15 12:45-1:15  
Read Aloud  
12:45-1:15 Read Aloud 1⁄2 Day for  

Teacher Collaboration, PD, and feedback.  
Students work on assigned projects.  

12:45-1:15 Read Aloud  
12:45-1:15 Read Aloud  

1:15-2:00 1:15-2:00 Sci / SS  
1:15-2:00 Sci / SS  
1:15-2:00 Sci / SS  
1:15-2:00 Sci / SS  
2:00-2:45 2:00-2:45  
Specials  

2:00-2:45 Specials  
2:00-2:45 Specials  
2:00-2:45 Specials  

2:45-3:00 2:45-3:00  
Closing Meeting  

2:45-3:00 Closing Meeting  
2:45-3:00 Closing Meeting  
2:45-3:00 Closing Meeting  

3:00 - 3:45 3:00 - 3:45  
ELT Schools: Collab  

3:00 - 3:45 ELT Schools: Collab  
3:00 - 3:45 ELT Schools: Collab  
3:00 - 3:45 ELT Schools: Collab  
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Middle School  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday  

5th Grade 
Team 
Meeting 6/7 
Grade Extra 
Help/ Office 
Hours 
7:45-8:30  

 
ion 

g All 
Office 

Extra 

30  
 



Education 
Team 
Meeting All 
Grades Office 
Hours Extra 
Help/ 
7:45-8:30  

7th Grade 
Team 
Meeting 5/6 
Grade Extra 
Help/ Office 
Hours 
7:45-8:30  
7th Grade 
Team 
Meeting 5/6 
Grade Extra 
Help/ Office 
Hours 
7:45-8:30  
7th Grade 
Team 
Meeting 5/6 
Grade Extra 
Help/ Office 
Hours 
7:45-8:30  

Schedule 
Small 
Group/Extra 
Help for Wed 
help sessions 
7:45-8:30  
Schedule 
Small 
Group/Extra 
Help for Wed 
help sessions 
7:45-8:30  
Schedule 
Small 
Group/Extra 
Help for Wed 
help sessions 
7:45-8:30  
Schedule 
Small 

Group/Extra 
Help for Wed 
help sessions 
7:45-8:30  

Advis 
ory 
8:45-9:05  

ry 
15 
for 
 

ry 
15 
for 
 

Advisory 
8:45-9:05  
Advisory 
8:45-9:05  
Advisory 
8:45-9:05  

Advisory 
8:45-9:05  
Advisory 
8:45-9:05  
Advisory 
8:45-9:05  
Advisory 
8:45-9:05  

Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  



Class 1 
(45 min) 
9:15-10:00  
Class 1 
(45 min) 
9:15-10:00  

Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  
Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  
Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  

Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  
Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  
Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  
Class 1 (1 
hour 15 
minutes) 
9:05-10:20  

Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  

Class 2 

0:45 
utes)  
 
0:45 
utes)  

Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  
Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  
Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  

Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  
Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  
Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  
Movement 
Break 
10:20-10:35 
(15 
minutes)  

Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  



Body 
Break 
10:45-11:0
0  
Body 
Break 
10:45-11:0
0  

Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  
Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  
Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  

Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  
Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  
Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  
Class 2 (1 
hour 15 
minutes) 
10:35-11:5
0  

Lunch (30 
minutes) 
11:50-12:2
0  

 
1:4

)  
 
1:4

)  
Lunch (30 
mi nutes) 
11:50-12:2
0  
Lunch (30 
minutes) 
11:50-12:2
0  
Lunch (30 
minutes) 
11:50-12:2
0  

Lunch (30 
minutes) 
11:50-12:2
0  
Lunch (30 
minutes) 
11:50-12:2
0  
Lunch (30 
minutes) 
11:50-12:2
0  
Lunch (30 
minutes) 
11:50-12:2
0  

Class 3 (1 



hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  

Class 4 
11:45-12:0
0 (45 
minutes)  
Class 4 
11:45-12:0
0 (45 
minutes)  

Class 3 (1 
hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  
Class 3 (1 
hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  
Class 3 (1 
hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  

Class 3 (1 
hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  
Class 3 (1 
hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  
Class 3 (1 
hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  
Class 3 (1 

hour 15 
minutes) 
12:20-1:3
5  

Movement 
Break 
1:35-1:50  

2:30  

2:30  
Movement 
Break 
1:35-1:50  
Movement 
Break 
1:35-1:50  
Movement 
Break 
1:35-1:50  

Movement 
Break 
1:35-1:50  
Movement 
Break 
1:35-1:50  
Movement 
Break 
1:35-1:50  
Movement 
Break 
1:35-1:50  

Class 4 
(1 hour 
15  

on is 
her  
on is 
her  



Class 4 
(1 hour 
15  
Class 4 
(1 hour 
15  
Class 4 
(1 hour 
15  

Class 4 
(1 hour 

15  
Class 4 
(1 hour 
15  
Class 4 
(1 hour 
15  
Class 4 
(1 hour 
15  
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minutes) minutes)  
minutes)  
collaboration 1:50 -3:05  
1:50 -3:05  
and follow up  
1:50 -3:05 with families. Students work on projects independently.  
minutes) 1:50 -3:05  
Greenfield High School  
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday  
7:45-8:45  
--------------  
Admin Google Meets for Parents/Care givers  
Teacher Prep  
-----------------------  
Grade 8  
Teacher Prep  
----------------------  
Grade 9  
Teacher Prep  
--------------------  
Grade 10  
Teacher Prep  
---------------------  
Grade 11  
Teacher Prep  
--------------------  
Grade 12  
8:45-9:30 ADVISORY  
Unit A staff check in with 10-11 students in their advisory - google meet each am  
ADVISORY Unit A staff check in with 10-11 students in their advisory- google meet each am  
ADVISORY Unit A staff check in with 10-11 students in their advisory- google meet each am  
ADVISORY Unit A staff check in with 10-11 students in their advisory- google meet each am  



ADVISORY Unit A staff check in with 10-11 students in their advisory- google meet each am  
9:30-11:00 Period 1  
Synchronous learning time from 9:30-10 am  
Period 4 Synchronous learning time from 9:30-10 am  
Period 7 Synchronous learning time from 9:30-10 am  
Period 3 Synchronous learning time from 9:30-10 am  
Period 6 Synchronous learning time from 9:30-10 am  
11:00-11:30 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break  
11:35-1:05 Period 2  
Synchronous learning time from 11:35-12:05  
Period 5 Synchronous learning time from 11:35-12:05  
Period 1 Synchronous learning time from 11:35-12:05  
Period 4 Synchronous learning time from 11:35-12:05  
Period 7 Synchronous learning time from 11:35-12:05  
1:20-2:50 Period 3  
Synchronous learning from 1:20-1:50  
Period 6 Synchronous learning from 1:20-1:50  
Period 2 Synchronous learning from 1:20-1:50  
Period 5 Synchronous learning from 1:20-1:50  
Teacher time for Calls/Emails/ Follow up w/ non-engaged students; Individual extra help or 
small group Google meets  
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E Essential components In-Person Learning:  

The GREAT team recommends the following essential elements of any plan that calls for 
In-person Instruction, in addition to following all DESE & Board of Health and local 
guidance (eg Building Inspector & FIre Department):  

● Outdoor Instruction - Utilize outdoor instruction whenever possible. We are creating 
outdoor instructional spaces to facilitate this purpose and will encourage the use of 
outdoor space for meals, mask breaks, and physical education whenever possible.  

● Frequent Handwashing - Students will wash their hands, or use hand sanitizer, at least 
5 times per day:  

○ upon arrival,  
○ before and after eating,  
○ after using the restroom,  
○ before any transition of classroom or staffing,  
○ after any time they touch their mask.  

● Cohort Model - Consistent with DESE guidance, students will participate in cohorts to 
the greatest extent possible.  



● Physical distancing - A minimum of 3-foot distancing guidelines must be followed. 
6-foot distancing is preferred when possible.  

● Air Quality/HVAC - HVAC system adjustments are made wherever possible to improve 
airflow, and windows are open to improve ventilation wherever possible. Utilizing open 
windows will be limited after October 15 due to heating requirements in municipal buildings.  

● Requirements for this model - Due to class size and limitations of physical space, this is 
only possible if the following occur:  

○ enough students opt for remote learning  
○ enough staff are available for in-person learning, including substitutes  
○ enough families can transport students to/from school due to busing 
requirements  
○ Additional staff are added:  

■ Minimum restore all FY20 staff (cut due to uncertainty in state budget) 
including GMS Nurse, Four Corners Guidance Counselor, Special 
Education staff  
■ Minimum .5 additional school nurses (AEL is currently part-time)  
■ Minimum 3.0 additional custodial staff (.5 additional FTE per school)  
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■ Minimum 6.0 additional medical assistant staff to supervise medical 
waiting rooms and transport students who may be ill to/from the medical 
waiting rooms  
■ Minimum 8.0 bus monitors  
■ Recommend 1.0 additional School Psychologist  

Phased Approach for In-Perso n 
Services  

GPS will take a phased approach to offering such services, with bi-weekly meetings of the 
School Committee and such metrics as completed HV/AC assessments, positive public 
health data in accordance with DPH, and completion of collective bargaining agreements to 
ensure essential staffing are available to phase in the following sages.  

In accordance with the DESE Remote Learning Guidance dated 7/24, the following groups 
of students will be prioritized for receiving in-person services.  



“We encourage districts to prioritize the following student groups for full-time in-person 
instruction: 1. Students with disabilities and English learners, particularly those with 
more intensive needs; 2. Students whose parents/caregivers report that they do not 
have access to reliable internet or a suitable learning space at home (particularly 
students experiencing homelessness or housing insecurity and students in foster care or 
congregate care); 3. Students who are significantly behind academically; 4. Students 
who were disengaged and/or who struggled significantly during previous remote 
learning periods; and 5. Early learners (grades PK-5).”  

In cases where the student populations listed above comprise too large a group to safely 
return all of the prioritized students in person, we strongly encourage districts to 
prioritize students in the first two groups for in-person instruction. Even if a student is 
prioritized for in-person learning, parents/caregivers have the option to choose a 
district's remote learning program for their child's instruction if they prefer – with the 
understanding that the remote learning program may not provide as robust offerings as, 
or replace the full benefits of, learning in person.”  

Consistent with this guidance, the following Phased Approach will prioritize in-person instruction 
accordingly. The first phase will last approximately 2 weeks, and will commence only with 
approval of the local Board of Health and based upon local health data in the first phase and 
continuously low rates of community transition, and low COVID-19 transmission rates amongst 
students, staff, and families.  
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Pre-Planning 
Activities  

a. Expand internet access through partnership with GCET  

b. Conduct Teacher PD regarding Remote Learning, Safety Precautions, 
COVID-19 related protocols, etc.  

c. Administer & analyze surveys  

d. Complete Facilities Upgrades & Initiate HVAC assessment  

e. Order & compile student supplies for remote learning  

f. Meet with families & staff before school starts  

g. Distribute Chromebooks to students and staff  

h. Collective Bargaining & Ratify MOUs  

i. Revise budgets (eg Transportation savings, staffing costs, etc)  

j. Development of additional public health metrics  

k. Staffing to support safe reopening  

l. Creation of a monitoring team to identify progress on safety benchmarks 
and progress on Remote Learning, including student, parent, and teacher 
perspectives.  



m. Community forum & School Committee approval of comprehensive plan  
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Phase 1 (Remote Learning + Family Meetings)  

Phase 1 services are the foundation of Remote Learning and 
include:  

a. Fully remote instruction with certified teachers as the basis for all curriculum.  

b. Some in-person services begin outdoors, immediately:  

i. Family & student meetings take place outdoors *  

ii. High-needs learners begin or continue receiving in-person services outdoors, at-home or 
at-school. Examples include assessments, OT/ PT / Services, etc. *  

c. Pre-Planning Activities continue as needed (eg HVAC assessment, Staffing for 
safety.)  

● Live Instruction - Live instruction will be scheduled every day to students during 
our Remote Learning plan. Based on parent/guardian feedback, student learning 
with live instruction through Google Meet was greatly improved as compared to 
asynchronous-only instruction. Students in preK-High school will have a daily 
Morning Meeting, Advisory, or Team to start the day, and attendance will be taken. 
Students are expected to participate fully in both live and asynchronous instruction. 
Please understand that negotiations regarding these conditions are ongoing with the 
Greenfield Educators' Association, and minor revisions based on family & educator 
feedback may be incorporated into plans.  

● Remote Learning Platforms & Subscriptions - The district has invested in 
digital technology and subscriptions to support Remote Learning. Professional 
development in these tools is being provided to teachers, and workshops for 
families / students will also be made available. The district platforms below were 
chosen based on family feedback, ease of use for families, and to improve the 
ability of students to navigate remote learning with increased independence.  

○ Google Meet - As an integrated G-Suite district, GPS utilizes a variety of 
Google for Education products, including Google Classroom, Gmail, 
Chromebooks, and Google Meet. Utilizing Google Meet as our platform 



enables students the simplicity of using one login across Google for 
Education products. In addition, Google Meet has released many 
improvements and upgrades, with more features coming in the September 
release. These include: attendance tracking, digital handraising, increased 
participants in tile view up to 49, Questions & Answers, break-out rooms, 
noise cancelling, ability to choose background images, increased educator 
controls, integrated whiteboards, and more. It  
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also offers Closed Captioning, which can be helpful for students who have 
accommodations for focus/ attention, are hard of hearing, and English 
Learners, in addition to those in a noisy environment. For more 
information on new and coming soon Google Meet and other Google 
product features including Google Classroom & Google Docs, please 
visit:  

○ Seesaw - The district has purchased a subscription for Seesaw for 
students in grades preK- 2. This app works well for project based learning 
and student portfolios, bringing together easy uploads to showcase projects 
and student work with teacher feedback. It can also support more 
independence for young learners and their families, and provides ease of 
use and convenience. The app is free for students and families and can be 
used on any device. For more information, visit: Seesaw  
○ Powerschool - Families all have a PowerSchool account. Accessing 
feedback and grades in PowerSchool will assist students and their 
caregivers in staying current with students' course performance and 
assignment completion.  

● Attendance - During Remote Learning, attendance will be taken for all students 
daily. Attendance will be taken during Team/ Advisory (1st period) as well as during 
each live instructional period.  

● Feedback - Teachers have designed a Remote Learning Schedule that allows for 
increased feedback. Feedback tools include: Google Classroom, School Messenger, 
Google Meet, Phone check-ins, GPS email, SeeSaw, etc. Feedback will be provided 
frequently, at least as often as follows:  

○ Preschool: Daily by teacher, weekly by administrator  
○ Elementary: At least 3 x per week by teacher.  
○ Middle School: Assignments and grades will be updated in Powerschool 
every Thursday and Monday afternoon by 4 pm. Parents/Caregivers can 
monitor their students' grades, participation in learning, and completion of 



assignments in PowerSchool. All families have a Powerschool account.  
○ High School: Assignments and grades will be updated in Powerschool 
every Thursday and Monday afternoon by 4 pm. Parents/Caregivers can 
monitor their students' grades, participation in learning, and completion of 
assignments in PowerSchool. All families have a Powerschool account.  
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Phase 2 (Remote Learning + High-Needs 
learners)  

(Approximately 2 weeks. Begins when Phase 1 readiness for in-person learning 
is completed and dependent upon public health data in consultation with Board 
of Health.)  

Phase 2 includes all services in Phase 1, plus:  

a. High-needs learners return for in-person instruction*. Students attend  
full-time or on a cohort model depending on social distancing 
guidelines (space available basis.) High needs learners include:  

i. Students enrolled in substantially-separate special education programs  

ii. Beginning English Learners (WIDA 1 & 2)  

b. Consideration for other high-needs students (eg WIDA 3& 4, other  
students with disabilities, homeless students) for additional in-person 
services. Students in this model will attend on a space-available basis in 
order to meet social distancing guidelines, with frequency as 
determined by the team. This model is staffing dependent.  

Phase 3 (Remote Learning + High-Needs + Elements + Greenfield STREAMS.)  

(Approximately 2 weeks. Begins when Phase 2 is completed and 
dependent upon public health data in consultation with Board of Health, 
and pending HVAC approval.)  

Phase 3 includes all services in earlier phases, plus:  



a. “Elements” - This program prioritizes students in Grades pk-4 for  
additional in-person services (following DESE guidance), delivered in a 
socially distant, outdoor setting at the school. Masks are required for 
all grades. In-person services are dependent on staffing & public-health 
data and are weather-dependent. Students should NOT attend in-person 
services if they have any symptoms of COVID-19. Families are 
responsible for monitoring and reporting symptoms. Examples of 
elementary in-person services that families may select from include:  
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○ Small-group “extra help” sessions with school staff. 
(Recommended for students who are in contact with each other 
outside of school, eg pods.)  
○ Choice of a weekly in-person “specials” class  
○ Outdoor Read-Alouds  
○ Supervised playground activities for small groups.  
○ IEP services for special education inclusion students, not already 
receiving in-person services (may also be appropriate to provide 
in-home services depending on the Team's recommendation)  
○ School technology & lending - Families may borrow resources for 
home use, such as Leap Pads.  
○ Individual Counseling and/or Small Group counseling, held 
outdoors (or indoors pending assessment of HVAC systems.)  

b. “Greenfield STREAMS” (Supervised Technology & Remote  
Education At My School) - Only available at GMS & GHS. “Greenfield 
STREAMS” allows a limited number of high-needs students to access 
their live Remote Content while being supervised on school premises.  

Supervised remote learning begins for high-needs students (eg homeless 
students, students with limited internet access at home, English learners 
(WIDA 2 &3), students requiring accommodations, etc) on a limited, 
space-available basis. Students participate in their individual Remote 
Learning activities in a supervised environment at their school. Sessions 
are full-day.  



Students are seated at 6' distancing, bring their Chromebook (personal 
or district-issued) & headphones, and can access school internet in a 
large school setting that allows for socially distancing (eg Gymnasium.) 
Students have easy access to school lunch and may take mask breaks. 
Students are expected to follow behavior guidelines that are conducive to 
others studying. The program is staffed by GPS Instructional Assistants 
and is subject to available staffing.  

● Gym capacity at 6” – GHS approximately 100 students  
● Gym capacity at 6” – GMS approximately 50 students  
● Consideration for other high-needs students on a space-available 
basis  
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Phase 4 (Remote Learning + High-Needs + Elements + Greenfield STREAMS + Early 
Essentials )  

(Approximately 2 weeks. Begins when Phase 3 is completed and 
dependent upon public health data in consultation with Board of Health, 
and pending HVAC approval. This model is staffing dependent.)  

Phase 4 includes everything in earlier phases plus Early Essentials.  

a. Early Essentials - Only available for Kindergarten, may be expanded up  
to Grade 2 dependent upon staffing and enrollment. Designed for 
early-grade students whose parents are essential workers and have no 
available childcare at home or students repeating Kindergarten who 
were unsuccessful with Remote Learning in the spring. Students are 
supervised in small cohorts of up to 10 children. Students participate in 
the Remote Learning program offered by the district, facilitated by a staff 
member and seating is at 6' distancing. The program is combined with 
opportunities for outdoor play. Masks are required. Frequent 
handwashing is emphasized. Space is extremely limited and based on 
staff availability.  

What is it? Childcare for children of essential workers or other 
students who were unsuccessful in the fall that connects to the GPS 
remote learning program in small groups, with a 1:5 ratio and a max of 



10 children per group.  

Who is it for? Children with all adult caregivers in home who are 
essential employees, with a priority towards the district's youngest 
enrolled students. Admission is on a case by case basis and is extremely 
limited. Certification of hardship / essential worker status may be required. 
The District reserves the right to prioritize those students in its sole 
discretion, based on factors including but not limited to DESE priority 
guidelines.  

Staffing - GPS Instructional Assistants or staff would supervise children 
in this program. All staff must have CORI & SORI checks.  

What are the safety standards?  

o Extremely small groups – Class size limited to 10 students 
or fewer. Target ratio of 1 staff: 5 students.  

o Groups will be staffed by Instructional Assistants or other 
staff with appropriate CORI clearance.  
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o Follow 6' distance when seated, but outdoor free play will 
be allowed  

o Masks required for all students in 
K-1.  

o Frequent handwashing (4 x per day minimum – arrival, 
before eating, after eating, after touching mask, before going 
home) Sanitize after touching any shared equipment.  

o Nurse on 
site  

O ... and other safety requirements as set forth in DESE 
guidance.  

What does the program look 
like?  

o Early Essentials is a service of our Remote Plus plan, and is designed 
for our youngest learners whose caregivers are essential workers or who 



need an adult to support their access to the district's Remote Learning 
plan. Early Essentials enhances Remote Learning with adult supervision, 
access to the Remote Learning platform using school equipment, and 
age-appropriate in-person social opportunities, and outdoor play.  

What might a day look 
like?  

Students in the Early Essentials program follow the GPS 
Remote Learning plan, with additional staff supported and 
supervision. They bring a Chromebook to/ from school and 
are supervised indoors in an age-appropriate classroom. In 
between live instruction, outdoor play is encouraged.  

● Supervised Daily Morning Meeting (remote)  
● Supervised half-hour small group time with the 
teacher (remote) on both reading & math daily.  
● Active recess in small, supervised groups  
● Lunch-in-place (eg grab n go lunch at 6' distancing 
on the grass, lunch under the tent, or lunch in the 
gym/classroom at desks at 6' spacing)  
● Supervised half-hour small group time with the 
teacher on both reading & math daily.  
● Frequent hand-washing, at least 4 x per day (upon 
arrival, before eating, after eating, during transitions)  
● Daily arts or activity project  
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G. Out of School Time Plan -  

We are in active discussion with partner agencies for out of school time options, 
including the Greenfield Recreation Department and 21st Century After School grant 
providers.It continues to be our goal to partner effectively to create safe learning environments 
for students whenever possible and safe to do so, and that such plans would mirror the school 
district's reopening plan per DESE Guidance. Any new plans for in-person out of school 
services would come before the School Committee for approval at upcoming public meetings.  

H. Student Supports and Professional Learning -  

National data indicates that COVID-19 has had an impact on students' mental health 
and well-being. To meet this need, Greenfield Public Schools has made plans to expand 



access to tele-health, crisis referral, guidance, and school psychologist services during 
Remote Learning. In addition, we plan to offer in person services wherever possible, 
using social distancing, to promote social connectedness, healthy habits, and student 
well-being. Social-emotional and mental health supports may include:  

1. Safety, Wellness & Social Emotional Supports - Highly trained guidance & 
counseling staff at each school will offer tele-health and/or in-person visits, using 
social distancing and wearing masks, one day per week at each school where 
available. These may take place outside in a private area, or inside in a large 
but private classroom with 6' or more of distancing. In-person sessions may be 
prioritized for students who do not have internet or lack access to tele-medicine 
services, or for urgent matters.  

o GHS: Thursdays and Fridays  

o GMS GHS: Thursdays and Fridays  

o Elementary: 1 
day/week  

o AEL: 1/2 day per 
week  

2. Telehealth & Mental Health /Guidance Supports - Counselors will use the 
secure tele-medicine site doxy.me for providing services to students.  

7. Extracurriculars / After School Activities - GPS is committed to holding 
After-School Clubs and Extracurricular activities to the greatest extent possible, 
except where prohibited due to public health regulation or DESE guidance. 
These clubs will typically be held virtually by Google Meet. In addition to 
After-School Clubs, a limited number of in-person gatherings may occur by 
request of the Club Advisor with adequate social distancing & precautions 
(dependent on current public health data and with appropriate approval & 
supervision) for example, a meeting of the Student Council at 6' distancing in the  
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school cafeteria while wearing masks or the National Honor Society in an 
outdoor meeting using social distancing. It is our goal to promote safe social 
interactions between students when possible.  

8. Mental Health Wellness Series - We plan to offer a Mental Health wellness 
series in partnership with our licensed mental health providers and community 
partners on topics that are relevant to a range of age and developmental needs 
as well as abilities. If you have any suggestions about this, please contact Dr. 



Janet Dickinson at jandic1@gpsk12.org.  

9. Partnerships - We are exploring partnerships with the Greenfield Recreation 
Department to foster social interactions for youth, including both virtual and 
physically distant opportunities for stress reduction and recreation.  

Family/ Caregiver Supports during Remote Learning - Based on feedback provided 
by parents/ guardians, at least 30% of families requested additional training/ support. In 
addition, families often cited the need for greater feedback as compared to their 
experience of Remote Learning in the Spring. To meet this need, Greenfield Public 
Schools is striving to provide additional feedback & support in the following ways:  

1. Family Check-Ins for feedback & support - Early release days (Wed's at 
elementary & Middle, Fri's at GHS) are reserved for teachers to provide office 
hours, additional support, teacher collaboration time, and family check-ins.  

2. “Pod Support” Services - Families that are working with a small cohort of 
students or other families outside of school for childcare or socialization can be 
supported through consulting services by the classroom teacher, if desired. 
Please contact the teacher to schedule a meeting.  

3. Family Workshop Series - We will be offering a series of workshops for 
families that will cover new remote learning software, common parenting 
concerns, family / caregiver support groups, how families can support students' 
social-emotional health, how the school can support families' mental well-being, 
and more. If you have ideas/suggestions, please contact your child(ren)'s 
principal.  

4. Expanded “Tech support” for supporting remote learning with student 
workers - We plan to pilot expanded support for families during Remote 
Learning with additional staff and resources, as well as Greenfield High School 
students to support common families /caregiver questions and issues.  

Planning & Instruction - Throughout this report, areas for teacher & staff planning 
and flexible use of instruction have been detailed. These include the sample schedules 
for each grade level, and planned Professional Development during the initial 
Professional  
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Development days that will be utilized before the school year begins no key 
instructional approaches and safety training. Additional collaboration time has been built 
into teachers' schedules for feedback and planning. Instructional expectations will be 
robust with opportunities for teachers to have embedded support in remote learning 
throughout the period of Remote Learning.  



Assessment & Intervention - Rapid assessment of students and use of diagnostic tools 
will be used in Fall 2020 to assess any learning needs of students and to begin the 
process of personalizing learning for students. The GREAT team has proposed many 
models and frameworks that allow for personalization of learning and use of small 
groups, and extra help. The district has invested in digital tools and Interventions that are 
now readily available to support learners based on their academic and social-emotional 
needs.  

School Calendar & Professional Development Days: The Commissioner of Education 
has reduced the requirement for student attendance from 180 to 170 school days in 
order to provide for necessary training and professional development related to curricular 
initiatives and safety training for the 2020-2021 school year. The district has applied for a 
waiver to apply these 10 days of Professional Development to our school year. When 
update, the final calendar will be posted here: 20-21 Academic Year Calendar  

I. Certification of Health & Safety Guidance 
-  

The Greenfield Public Schools certifies that it meets the health & safety guidance for 
its selected reopening plan, including but not limited to the DESE guidance available 
as of the time of this submission through the Department of Elementary & Secondary 
Education.  

J. Conclusion 
-  

Thank you for the opportunity to consider how we may best support students and 
families in this new context. As outlined above, the Remote Learning Plan of Fall 2020 is 
a very robust plan that builds upon what worked well, as well as draws on lessons 
learned from Spring 2020 to deliver the highest quality educational experience possible 
during the challenges presented by COVID-19. We hope that the range of choices for 
in-person supports and services available under the phased “Remote Plus” model will 
serve the wide range of family needs of our community. As always, these plans remain 
fluid due to ever-changing guidance from the state and federal government as well as 
the essential input of public health data and key public health metrics. We look forward 
to a productive and educationally rewarding fall, and thank you for your support.  

Greenfield Public Schools 2020 Plan -Approved by School Committee on August 12, 2020 - 
35  


