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Përçmim 

 

 
 

 
 

 
 

 

Kryesore: Aaron  Walker  Data e fillimit  të  këtij  Drejtori:  

16/6/2021 

 

Gjendja 2019-20 

(per  MSID  File) 
Aktiv 

Shërbyen  shkronjat  dhe  notat 
e shkollës 

(per  MSID  File) 

Shkolla fillore KG-

5 

Lloji i shërbimit primar 

(per  MSID  File) 
K-12   Arsimi i përgjithshëm 

2018-19 Titulli  I  Shkollës Po. 

2018-19 Norma 

ekonomikisht e 

pafavorizuar  (FRL)  (siç  

raportohet  në  Anketën  3) 

 
[Të dhënat nuk  janë në 
dispozicion] 

 Studentë aziatikë 
 Studentë  zezakë/afrikano-amerikanë 

Nëngrupet  ESSA të përfaqësuara 2018-2019 

(nëngrupe  me 10 ose më shumë studentë) 

(nëngrupet  në  portokalli  janë  nën  pragun  federal)   

Studentë të pafavorizuar nga ana 

ekonomike, që mësojnë  gjuhën  angleze 

Studentë hispanikë 
Studentë shumë-aracialë 

 Studentët me  aftësi të kufizuara 

 Studentë të bardhë 

 2018-19: B  (58%) 

 
2017-18: C  (48%) 

Historia  e notave në shkollë 
2016-17: C  (50%) 

 
2015-16: C  (48%) 

2019-20   Përmirësimi i shkollës (SI)  
Informacion* 

Rajoni SI Verilindja 

Drejtor  Ekzekutiv Rajonal Dustin Sims 

Opsioni/Cikli i kthesës N/A 

Viti  

Niveli i mbështetjes  

Gjendja e ESSA [Nuk është në 

http://www.duvalschools.org/beauclerc 

4555 CRAVEN  RD W, Jacksonville,  FL  32257   

Shkolla  fillore Beauclerc 

http://www.floridacims.org/
mailto:dustin.sims@fldoe.org
mailto:dustin.sims@fldoe.org
http://www.duvalschools.org/beauclerc
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Miratimi i Bordit Shkollor   

Tit SIP 

Ëekt dhe  përvijimi i SIP  -së   

 

* Sipas      rregullit  6A-1.099811, Kodi Administrativ i Floridës.   Për  më shumë  informacion,  kliko  këtu. 

 

Ky plan  është  në pritje të miratimit  nga Bordi i Shkollës  së  Qarkut  Duval.   
 

 

Seksioni 1001.42(18), Statutet e Floridës, kërkon që bordet e shkollave të distriktit të miratojnë çdo vit dhe të 

kërkojnë   zbatimin  e  një  Plani të Përmirësimit  Shkollor  (SIP)  për  çdo  shkollë  në  distrikt  që  ka  një  

klasë  shkollore të D ose F. Ky plan është gjithashtu një kërkesë për Mbështetje dhe Përmirësim të Synuar 

(TS&I) dhe Mbështetje dhe Përmirësim Gjithëpërfshirës (CS&I) shkolla në përputhje me 1008.33 F.S. dhe  

Çdo  Student pason Aktin  (ESSA). 

Për t'u përcaktuar si TS&i, një shkollë duhet të ketë një ose më shumë nëngrup ESSA me një Indeks Federal 

nën 41%. Ky  plan  do  të  miratohet  nga    qarku. Ka    tri  mënyra se si një  shkollë  mund  të  caktohet  si  

CS&I: 

 

1. të kenë një  notë  të shkollës  D    ose  F 

2. kanë një  normë  diplomimi  prej  67%  ose më të ulët 

3. kanë një  Indeks  Federal të përgjithshëm  nën  41%. 

 
Për këto  shkolla,    SIP  do  të  miratohet  nga    qarku  si  dhe  Byroja    e Përmirësimit të  Shkollës.   

Shablloni SIP i Departamentit të Arsimit të Floridës plotëson të gjitha kërkesat statutore dhe rregulluese për 

shkollat publike tradicionale dhe përfshin të gjithë komponentët e nevojshëm për shkollat që marrin fondet e 

Titullit I. Ky  model kërkohet nga State Board of Education Rule 6A-1.099811, Kodi Administrativ i Floridës, 

për të gjitha shkollat  jo-charter  me  një  notë  aktuale  të  D  ose  F,  ose  një  normë  diplomimi  67%  ose më 

pak. Distriktet  mund të  zgjedhin  të  kërkojnë  një  SIP duke përdorur një model të zgjedhjes së saj për 

shkollat që nuk përshtaten me kushtet e lartpërmendura. Ky dokument  u përgatit nga udhëheqja e shkollës 

dhe distriktit duke përdorur aplikimin e FDOE-së për planifikimin e ueb-it   për përmirësimin e shkollës të 

vendosur  në  www.floridacims.org. 
 

 

SIP  ka  për qëllim të jetë    artifakt  kryesor i përdorur  nga  çdo  shkollë  me të interesuarit  për të  shqyrtuar 

të dhënat, për të vendosur  qëllimet, për të krijuar një plan  veprimi dhe për të monitoruar përparimin. 

Departamenti i Edukimit i Floridës inkurajon shkollat të përdorin  SIP si një "dokument të gjallë" duke 

ripërsërisë,  rafinuar  dhe duke përdorur planin për të udhëhequr punën e tyre  gjatë gjithë    vitit. Ky  version i 

printuar  representon    SIP  si  të    "Data  Modified"  e listuar  në    footer. 

http://www.floridacims.org/
https://www.floridacims.org/
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Misioni   i shkollës dhe vizioni  

 
Jepni deklaratën e misionit  të shkollës.   

Çdo student  është  i frymëzuar  dhe  i përgatitur  për  udhëheqje të suksesshme  në  kolegj  ose  një  

karrierë,  me  një  kuptim  përqafimi të kulturave të  ndryshme.   
 

Jepni deklaratën e vizionit  të shkollës.     

Të ofrojë përvoja të shkëlqyera edukative nëpërmjet udhëheqjes, si dhe nëpërmjet mundësive 

dygjuhëshe, biliterate dhe  bikulturore të gjuhës  së  dyfishtë në çdo  klasë,  për  çdo  nxënës,  çdo  ditë  

dhe  në  çdo  shtëpi. 
 

Skuadra  e udhëheqjes së shkollës  

 
Anëtarësia 

Identifikoni emrin, adresën e  e-mailit,    titullin e pozicionit  dhe  detyrat/përgjegjësitë e punës  për  

secilin  anëtar të ekipit drejtues  të    shkollës.   : 

Pjesë I:  Informacion  për ëind 

http://www.floridacims.org/
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Walker, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drejtori 

Drejtor: Takohet çdo javë me anëtarët e Ekipit 

udhëheqës për të  siguruar  programet  mësimore  dhe  

planet  janë zbatuar në kohën e duhur për të 

përmbushur nevojat e studentëve kjo përfshin dorëzimin 

e udhëzimeve të Standardeve të Shtetit të Floridës në të 

gjitha lëndët, zbatimin e burimeve programore të qarkut 

aktualisht të miratuara, zbatimin e platformave të 

përziera të mësimit,   mbikëqyrjen dhe trajnimin e 

këshillavetë udhëheqjes curriculum  në shkrim- lexim, 

matematikë, shkencë,  dhe  përgjigje  ndaj  ndërhyrjes. 

Shqyrtime të rregullta  dhe 

Emri Titul
li 

Metoj dhe 

përvetësi e 

punës 

Aaroni  i ri e   
të mensës ë.  dhe  të naives të shkollës,  Shkolla 

  Përmsi I planit  të përparimit  dhe  në  klasë 
  të mensës teke    për portë të katit    Parashkrim. 
  Për më shumë,  ekipi  dejve   naive dhe  naive   
  planet e    shkollës për të   e   ëeee,  dhe  planet 
  ç'do gjë për  mësuesit  dhe  uii  për të  rritur   
  kultura e e shkollës. 10.  i madh  dhe    Unë  pjesë e  i 
  Ekipi vendime-marrës    çdo të mënjanuar  për të  deve  i 

çmërosur  dhe 
  të ëhstë një gjë e mirë. 

  
Avensi Më e mirë:  Ëat  një  vizion  të  i  për  me 

  e e marrësit    të mbidjetës në të menje  për  ëhstë e 
vërtetë.  në klasë 

  dhe t'i ëmës profesional të enës;       RTI 
  ekipi po  menjer  MTSS-në e përshend; deve 
  #   e  00:00  dhe  aje të RTI-së  të nesi të shkollës;   
  të çmim t'i ndaj e mësuesit  për   

Riquelme, Avensi Esnad  dhe vlerësimet e Shtetit të Floridës;  monitorë 

Elena 10. e përvetës  si ndërhyrje    dhe  siç duhet 
kuisje; të sinte  profesional  të ë-së 

  zhvillimi për të    metelin  e  Shtetit  të  Floridës 
  Esnad dhe  i ri i RTI  dhe  uii  Unë 
  stei në më bëj të mendoj  MTSS. Esnad  e   
  menjes dhe  i përkit e 1000  të    përzierës 
  i ri janë  gjithashtu  një  përvetsi  e    AP. 

  
10. leximit dhe të resave  në ek-  Ait  çim 

   profesional të  i cili është i paemë  dhe  stei  në më bëj të 
mendoj   

  Esnad  e Shtetit të Floridës dhe  sektit mësimore/  më të 
mirë 

Malone, Leximi pra për  artet    dhe  e tij; siemë  mësuesin 

Gjurmë Rishëkje u përvetësu I cili  i përkitni  në  ëhstë e vërtetë. e i  dhe 
e i urtit; memsa model  dhe  instruktale 

  i ri për  mësuesit  dhe  analizimi I të   Unë  mësuesit  në 
  për të  marrë  një pjesë  e  për  Klasën.   

Bonilla, Ëiisa Sidjei I besushme: Jasi  të ëmës  kunja  dhe 

Chamaira Menjer medven në  nga  që variojnë  nga i cili Unë e bëj,   

 

http://www.floridacims.org/
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Emri Titulli 
Detyrat dhe 

përgjegjësitë e 

punës 

 

   
vlerësimin dhe  ndërhyrjen  me studentët individualë;   link 

   agjencitë e komunitetit për  shkollat  dhe  familjet për të  
mbështetur 

   akademike,  emocionale,  të sjelljes  dhe  sociale të 
studentëve 

   sukses; ofron  shërbime  konsulta  për  gjeneralin  dhe 
   mësuesit e  arsimit të veçantë, prindërit  dhe  

administratorët; 
   të sigurojë ndërhyrje në grup  dhe  individualisht;   ndihmon  

mësuesit 
   me kërkesat e dokumentacionit    dhe  sjelljen  e 

drejtpërdrejtë 
   vrojtimi i sjelljes së  studentëve.   

   
Traineri i faqes/Mësuesi  Kryesor i ESE-së:  Marrin pjesë  
në  nxënës 

   grumbullimin e të dhënave,  integron aktivitetet bazë  
mësimore/   

Howell, 

Rhonda 

Mësues, 

ESE 

 materialet në udhëzimin e Shkallës  3;   të monitorojë  

besnikërinë  e  shërbimeve  të  ESE  dhe  përputhjen  e IEP  

dhe  bashkëpunon  me 
mësuesit e arsimit të përgjithshëm që punojnë  me  RTI  
dhe  ESE 

   studentët. 

   
Mësuesi kryesor i ESE:  Marrin pjesë  në mbledhjen e të 
dhënave të nxënësve,   

Howell, Mësues, 
integron  aktivitetet/materialet  bazë  mësimore  në 

Udhëzim i Patricia ESE 
Tier  3;   të monitorojë  besnikërinë  e  shërbimeve  

të ESE-s  dhe   
Përputhja e IEP-së dhe  bashkëpunimi  me  arsimin  e 
përgjithshëm 
mësues që punojnë  me nxënësit e RTI  dhe  ESE.   

 

 
 
 

 
Sweeney, 

Fawn 

 
 
 

 
Këshillues 

i 

udhëheqj

es 

Këshilltar udhëzues: Ofron shërbime cilësore dhe 

ekspertizë në çështjet që variojnë nga hartimi i programit, 

vlerësimi dhe ndërhyrja me nxënësit individualë; lidhja e 

agjencive të komunitetit me shkollat dhe familjet për të 

mbështetur suksesin akademik, emocional, të sjelljes dhe 

sociale  të nxënësve; ofron shërbime konsultimi për 

mësuesit e arsimit të përgjithshëm dhe të veçantë, 

prindërit dhe administratorët; të sigurojë ndërhyrje në grup  

dhe  individualisht;   të ndihmojë  mësuesit me kërkesat e 

dokumentacionit dhe të kryejë  vëzhgimin e drejtpërdrejtë 

të sjelljes së nxënësve.   
 

http://www.floridacims.org/
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Wilson, 

Ashlie 

 
Trajner i 

mësimeve 

Trajnerët e shkollave: Ofrojnë  zhvillim  profesional  cilësor 

për fakultetin dhe stafin në lidhje me Standardet e Shtetit të 

Floridës dhe  teknikat mësimore/ praktikat mëtë mira për 

Language Arts  dhe  Math; të lehtësojë  bashkëpunimin e 

mësuesve  i cili  përqëndrohet  në 

Kros, 

Trajneri i
 reamë   

Shavonna 

Shkolla e Leximit/ Ëe për të më marrë me vete dhe për të 

më bërë të mendoj.  Esnad  Shtetërore të Floridës  dhe  

menjan  mësimore/ më e mira për Artet Mentenë dhe 

Ftelin; menjesa u i cili i cili i përkitn në të çjersh dhe  

çmjeshtari të të njës; model  memsa  dhe  i ri për 

mësuesit dhe të kushtës të më jep mësuesin në mënyrë 

që  të  marrin  i ri  e  për  Klasën.   

http://www.floridacims.org/
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mësimi i përbashkët dhe zhvillimi i vlerësimit; model 

mësimi dhe strategjitë mësimore për mësuesit dhe  të 

analizojnë të dhënat  me  mësuesit  në mënyrë që  të  

marrin  vendim  mësimor  për  klasën.   

 

Informacione demografike  

 
Data kryesore e fillimit 

E mërkurë 6/16/2021,  Aaron  Walker 

Numri i  mësuesve  me  një  agregat    3-vjeçar  2019  ose  një  vlerësim VAM shtetëror  1-vjeçar i 

Algebra  Highly  Effective.   Shënim: Për  UniSIG  Allocation Shtesë e Mësuesve, mësuesit duhet të 

kenë të paktën 10  vlerësime të nxënësve. 

2 

Numri i mësuesve me një agregat 3-vjeçar 2019 ose një vlerësim 1-vjeçar i VAM-it shtetëror të 

Algjebrit të Effectives. Shënim:  Për  UniSIG  Shtesën e Dhënies së Mësuesve, çertifikuesit e   çajit 

duhet të  kenë  të  paktën  10 vlerësime të nxënësve.   

8 

Numri i përgjithshëm i posteve të  mësuesve    të caktuar  për  shkollën   

48 

Numri i përgjithshëm i nxënësve  të  regjistruar  në    shkollë 

739 

Të identifikojë numrin    e  personelit    mësimor  që  u largua nga  shkolla  gjatë   vitit shkollor  
2020-21.   

1 

Të identifikojë numrin    e  personelit  mësimor  që  u bashkua me  shkollën  gjatë   vitit shkollor    
2021-22.   

1 

Të dhënat demografike 
 

Sistemet e paralajmërimit të   hershëm  

 
2021-22 

 

Numri   i  nxënësve  sipas  nivelit të notave  që  paraqesin  çdo  tregues  paralajmërues të hershëm të 
renditur:  

Emri Titul
li 

Metoj dhe 

përvetësi e 

punës 
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Njësi 
I Notës 

Total 

Ëea nën  90 për qind 0 0 0 1  2 20 0 0    0  0 0 0 0 23 

Numri   i  uis  Unë  dy  ose më shumë i parë paralajmërues të urte:   

Njësi 
I Notës 

K 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Total 

Numri   i  dedë të i përkitni  si  menjes: 

Të dhëna kur këto  të ëmës  u " ose u përditësuan  e fundit   

Numri   i  uis  sipas   të notave  që  i përnjesh  çdo i parë paralajmërues të urte:   

Njësi 
I Notës 

K 1 2  3 4 5 6 7  8  9  10  11  12 
Total 

Deshem i kursit  në  
ELA 

1 0 0 0  0 0 0  0  0 0  0 0 0 0 0  1 

 

 
Numri të studentët regjistruar 125 124 126 134 106 121 0 0 0 0 0 0 0 736 

Një ose  më shumë  pezullime 0 1 1 4  1 0 0 0  0  0  0 0 0 0 7 

 

Dështimi i kursit në Matematikë 0 0 0  0 0 0 0  0  0  0 0 0 0 0  

 
Niveli 1  në  vlerësimin e 

matematikës  së FSA-së në mbarë 

vendin  2019 

0 0 0 0  3 22 0  0  0  0 0 0 0 25   

 

 
 

 

Studentët me  dy  ose  më shumë  tregues 0 7 6 6 9  14 0 0 0 0 0  0 0 0 42 
 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Studentët e mbajtur:  Viti  aktual 1 3 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 

Studentët mbajtën  dy  ose  më shumë  
herë 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

E enjte 6/17/2021 

2020-21 - Si Raportoi 
 

 

Numri i  studentëve të regjistruar 142  133  134  139 131  149  0 0    0  0   0 0 0 828 

 
Një ose më shumë pezullime 5 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

Dështimi i kursit në Matematikë 1 0 0  0 1  0 0 0    0  0 0 0 0 0 2 

 
Niveli 1  në  2019  në mbarë matematikën   

vlerësimi 
105  105  100 83 42 52 0 0  0  0  0 0 0 0 487 

Kat 1  në  #  2019 të ELA-s  në 

mbarë vend 
86 92 88 58 45 49 0 0    0  0 0 0 0 418 

Ëea nën  90  për qind 57 26 25 17 22 36 0 0    0  0 0 0 0 183 

Numri i  uis  Unë  një  dejve  nëve në 

duke 
0 52 80 70 63 78 0 0  0  0   0 0 0 343 

Kat 1  në  #  mbarëkombëtare  të 

FSA  ELA  2019 
0 0 0 0  3 25 0  0  0  0 0 0 0 28  

Deshem i kursit  në  ELA 0 0  0 0  0 0 0  0  0 0  0 0 0 0  

Njësi 
I Notës 

K 1 2  3 4 5 6 7  8  9  10  11  12 
Total 
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Njësi 
I Notës 

Total 

Njësi 
I Notës 

Total 

Njësi 
I Notës 

Total 

Njësi 
Niveli i 
notës Total 

Numri   i  dedë të i përkitni  si  menjes: 

Numri   i  uis  sipas   të notave  që  i përnjesh  çdo i parë paralajmërues të urte:   

Njësi 
I Notës 

K 1 2  3 4 5 6 7  8  9  10  11  12 
Total 

Deshem i kursit  në  
ELA 

1 0 0 0  0 0 0  0  0 0  0 0 0 0 0  1 

Numri   i  uis  Unë  dy  ose më shumë i parë paralajmërues të urte:   

Numri   i  dedë të i përkitni  si  menjes: 

Pjesë II:  Çmim/ë  e 

Ristja i të dhënave pate 

Ju lutem vini re  se  1000000000  e  qarkut  dhe  shtetit të   këtu  i përvetësuar      për  bakshish të i ri  pate  

(shkolla fillore, e mesme, e mesme,    ose shkolla të tërtafit).   

 

 
 

 
 K 1 2  3 4 5 6  7 8 9 10 11 12  

Studentët me  dy  ose  më shumë  
tregues 

87 90 84 60 37 46  0 0   0 0 0 0 0 404 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Studentët e mbajtur:  Viti  aktual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Studentët mbajtën  dy  ose  më shumë  
herë 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

2020-21 - Rifreskuar 
 

 

Numri i  studentëve të regjistruar 142  133  134  139 131  149  0 0    0  0   0 0 0 828 

 
Një ose më shumë pezullime 5 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

Dështimi i kursit në Matematikë 1 0 0  0 1  0 0 0    0  0 0 0 0 0 2 

 
Niveli 1  në  2019  në mbarë matematikën   

vlerësimi 
105 105 100 83 42 52 0 0 0 0 0 0 0 487 

 

 

 
 K 1 2  3 4 5 6  7 8 9 10 11 12  

Studentët me  dy  ose  më shumë  
tregues 

87 90 84 60 37 46  0 0   0 0 0 0 0 404 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Studentët e mbajtur:  Viti  aktual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Studentët mbajtën  dy  ose  më shumë  
herë 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

Kat 1  në  #  2019 të ELA-s  në 

mbarë vend 
86 92 88 58 45 49 0 0    0  0 0 0 0 418 

Ëea nën  90  për qind 57 26 25 17 22 36 0 0    0  0 0 0 0 183 

Numri   i  uis  Unë  dy  ose më shumë i parë paralajmërues të urte:   
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Çmim I të  të  të notave -  Vlerësimet  shtetërore 

TËRTH: Këto  të ëmës  janë të mensa  bruto  dhe  t'i  të gjithë  uii  që  testuan  në    Eklos. Këto  nuk  

janë të ë-së për klasën  e shkollës.   

 

Komponenti  i klasës së 
shkollës 

2021 2019 2018 

Shkoll
a 

Distrikt Gjen
dja 

Shkoll
a 

Distrikt Gjen
dja 

Shkoll
a 

Distrikt Gjen
dja 

Arritja e ELA-s 47%   52% 50% 57% 52% 50% 56% 

ELA fiton të mësuarit   63%   56% 56% 58% 49% 51% 55% 

ELA më i ulëti  25 për qindësh 77%   48% 50% 53% 37% 46% 48% 

Arritjet në matematikë 50%   62% 62% 63% 58% 61% 62% 

Fitimi i mësimit të  matematikës 60%   67% 63% 62% 52% 59% 59% 

Matematika më e ulët  25 për  
qindile 

70%   52% 52% 51% 33% 48% 47% 

Arritje shkencore 47%   69% 48% 53% 58% 55% 55% 
 

 

ELA 

 
Notë 

 
Viti 

 
Shkoll

a 

 
Distrikt 

Shkolla- 

Distrikt 
Krahasimi 

 
Gjendj
a 

Shkolla

- Shteti 
Krahasimi 

03 2021      

 2019 43% 51% -8% 58% -15% 

Krahasimi i 
bashkëhorteve 

  

04 2021      

 2019 48% 52% -4% 58% -10% 

Krahasimi i 
bashkëhorteve 

-43%  

05 2021      

 2019 49% 50% -1% 56% -7% 

Krahasimi i 
bashkëhorteve 

-48%  

 
MATH 

 
Notë 

 
Viti 

 
Shkoll

a 

 
Distrikt 

Shkolla- 

Distrikt 
Krahasimi 

 
Gjendj
a 

Shkolla

- Shteti 
Krahasimi 

03 2021      

 2019 56% 61% -5% 62% -6% 

Krahasimi i 
bashkëhorteve 

  

04 2021      

 2019 55% 64% -9% 64% -9% 

Krahasimi i 
bashkëhorteve 

-56%  

05 2021      

 2019 64% 57% 7% 60% 4% 

Krahasimi i 
bashkëhorteve 

-55%  

 
SHKENC

A 
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Notë 

 
Viti 

 
Shkoll

a 

 
Distrikt 

Shkolla- 

Krahasim

i i distriktit 

 
Gjendj
a 

Shkolla- 

Krahasimi 

shtetëror 

05 2021      

 2019 62% 49% 13% 53% 9% 

Krahasimi i 
bashkëhorteve 
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Vlerësimi i të dhënave në nivelin e notave  - Vlerësimet e monitorimit  të progresit    

 
Siguroni mjet (s)  të monitorimit  të  progresit  sipas  nivelit të gradës që përdoret  për të  përpiluar 
të dhënat e  mëposhtme.   

I parë - 

iReady  2nd  

-  iReady 

I treti -  iReady,  Achieve3000 

E katërta -  iReady,  

Achieve3000,  Star  5th  -  

iReady,  Achieve3000,  Star 

 
Klasa e 

parë 
 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 16 32 46 

Artet  e gjuhës 

angleze 

Të 

pafavorizuar 

nga ana 

ekonomike 

Studentët me 

16 

 
28 

28 

 
37 

41 

 
37 

 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 0 12 16 
 Të mësuarit    

 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 14 26 44 
 Ekonomikisht    

Matematikë Të pafavorizuar 
12 24 33 

 Studentët me 24 37 41 
 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 0 8 21 
 Të mësuarit    

 

Klasa e 
dytë 

 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 27 25 41 

Artet  e gjuhës 

angleze 

Të 

pafavorizuar 

nga ana 

ekonomike 

Studentët me 

18 

 
15 

15 

 
11 

42 

 
25 

 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 26 11 32 
 Të mësuarit    

 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 21 19 26 
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 Ekonomikisht    

Matematikë Të pafavorizuar 
12 13 20 

 Studentët me 11 15 32 
 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 37 5 26 
 Të mësuarit    
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Klasa e 
3-të 

 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 28 28 37 

Artet  e gjuhës 

angleze 

Të 

pafavorizuar 

nga ana 

ekonomike 

Studentët me 

24 

 
30 

24 

 
18 

28 

 
27 

 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 16 13 16 
 Të mësuarit    

 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 14 24 18 
 Ekonomikisht    

Matematikë Të pafavorizuar 
13 16 20 

 Studentët me 15 24 30 
 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 13 13 19 
 Të mësuarit    

 

Klasa 4 

 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 21 12 15 

Artet  e gjuhës 

angleze 

Të 

pafavorizuar 

nga ana 

ekonomike 

Studentët me 

15 

 
18 

8 

 
18 

9 

 
12 

 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 14 5 0 
 Të mësuarit    

 Aftësia e  

numrit/% 
Rënia Dimër Pranv

erë 
 Të gjithë studentët 12 19 19 
 Ekonomikisht    

Matematikë Të pafavorizuar 
9 11 9 

 Studentët me 6 24 41 
 Paaftësitë    

 Gjuha angleze 14 10 10 
 Të mësuarit    
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Aftësi 
 

 

Artet Invaliditete të 

pafavorshme 

Të mësuarit 

 
Aftësi 

 

 
Nxënësit me 

paaftësi   të 

pafavorshme 

Aftësi 

 

Nxënësit me 

paaftësi   të 

pafavorshme 
 

Përmbledhje e të dhënave   të nëngrupit  

 
PËRBËRËSIT E KLASËS  SË SHKOLLËS 2021 NGA  

NËNGRUPET 

 
Nëngrupet 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 
L25% 

Math 

Ach. 

Math 

LG 

Math 

LG 
L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

MS 

Accel. 

Shkalla 

e 

graduar 
2019-20 

C & C 

Accel 
2019-20 

SWD 29 65 82 34 65  31     

ELL 32 67 75 43 59  35     

BLK 35 58  34 56 58 29     

HSP 51 70  60 67  56     

MUL 56   50        

WHT 56 68  63 68  71     

FRL 40 67 82 43 58 71 40     

PËRBËRËSIT E KLASËS  SË SHKOLLËS 2019 NGA  
NËNGRUPET 

 
Nëngrupet 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 

L25% 

Math 

Ach. 

Math 

LG 

Mate
matik

ë 

LG 

L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

MS 

Accel. 

Grad 

Norm

a 2017-

18 

C &  C 

Accel 

2017-18 

SWD 23 47 46 31 52 40 29     

5.000 e 5-të  

Numri/% 
Uark

 
Divens Devej

a 

Të gjithë. demt 17 18 24 

Gjuhae ç'kemi? i përkitur 
15 18 19 

Nga Unë 
12

 
24 32 

Gjuhae ç'kemi? 
7
 

8 8 

Numri/% 
Uark

 
Divens Devej

a 

Të gjithë. demt 15 23 31 
Përkit 

Amësa 9 22 26 

Nga Unë 
16

 
20 32 

Gjuhae ç'kemi? 
7
 

15 23 

Numri/% 
Uark

 
Divens Devej

a 

Të gjithë. demt 38 46 37 
Përkit 

Shkenca 33 41 37 

Nga Unë 
32

 
32 36 

Gjuhae ç'kemi? 
15

 
15 11 

 

http://www.floridacims.org/


Duval - 2301 - Beauclerc Elementare Shkolla - 2021-22 
SIP 

E fundit Ndryshuar: 
10/18/2021 

https://www.floridacims.org Faqe 19 të 30 

 

 

ELL 28 48 46 53 68 57 36     

ASN 60 80  73 90       
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PËRBËRËSIT E KLASËS  SË SHKOLLËS 2019 NGA  
NËNGRUPET 

 
Nëngrupet 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 
L25% 

Math 

Ach. 

Math 

LG 

Math 

LG 
L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

MS 

Accel. 

Shkalla 

e 

graduar 
2017-18 

C & C 

Accel 
2017-18 

BLK 48 56 50 55 70 41 64     

HSP 47 50 45 56 55 47 67     

MUL 50 60  63 50       

WHT 63 58 50 73 73 64 73     

FRL 47 51 41 53 65 44 60     

PËRBËRËSIT E KLASËS  SË SHKOLLËS 2018 NGA  
NËNGRUPET 

 
Nëngrupet 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 

L25% 

Math 

Ach. 

Math 

LG 

Mate
matik

ë 

LG 

L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

MS 

Accel. 

Grad 

Norm

a 2016-

17 

C &  C 

Accel 

2016-17 

SWD 17 30 28 23 29 25 21     

ELL 36 44 38 45 54 46 36     

ASN 92 80  83 70       

BLK 44 46 45 52 45 36 55     

HSP 53 47 29 51 53 40 47     

MUL 38 27  43 44       

WHT 58 53 27 70 59 17 70     

FRL 44 40 30 52 46 27 43     

 

Shqyrtimi i të dhënave të ESSA  

 
Këto   të dhëna    janë  përditësuar  për  vitin    shkollor  2021-22 deri më  10/19/2021. 

Indeksi  Federal i 
ESSA 

Kategoria ESSA (TS&i  ose  CS&i) 
[Nuk 

është në 

dispozici

on] 

Indeksi  Federal i Përgjithshëm –  Të gjithë  Studentët 57 

Indeksi  federal i përgjithshëm nën  41% të gjithë  studentët JO 

Numri total i  nëngrupeve që mungojnë  objektivin   0 

Përparimi i  të mësuarit të gjuhës  angleze  në  arritjen e aftësisë  së gjuhës  angleze 45 

Totali i pikëve të fituara  për  Indeksin  Federal   459 

Përbërësit e përgjithshëm për  Indeksin  Federal   8 

Përqindja e testit 99% 

Nëngrupit Të 
dhënat 

Studentët me  aftësi të 
kufizuara 

Treguesi Federal -  Studentët me Aftësi të  Kufizuara 48 
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Nëngrupi i studentëve me aftësi të kufizuara  nën  41%  në   vitin aktual?   JO 

Numri i      studentëve  me aftësi të kufizuara  të njëpasnjëshëm   nën 32% 0 
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Nxënës  të gjuhës angleze 

Treguesi Federal -  Nxënësit  e Gjuhës  Angleze 51 

Nëngrupi  i Nxënësit e Gjuhës Angleze Nën  41%  në   Vitin Aktual?   JO 

Numri i  viteve  të njëpasnjëshme Të mësuarit  e gjuhës  angleze  Nëngrup  nën  32% 0 

Studentë aziatikë 

Treguesi Federal - Studentët Aziatikë    

Nëngrupi  i studentëve  aziatikë nën  41%  në vitin   aktual?   N/A 

Numri i studentëve    aziatikë  me vite  të njëpasnjëshme  nën  32% 0 

Studentë  zezakë/afrikano-amerikanë 

Indeksi Federal -  Studentët  Zezakë/Afrikano-Amerikanë   45 

Nëngrupi i studentëve  zezakë/afrikano-amerikanë  nën  41%  në vitin aktual?     JO 

Numri i  viteve  të njëpasnjëshme  Nëngrupi  i studentëve  zezakë/afrikano-amerikanë  nën  32%   0 

Studentë hispanikë 

Treguesi Federal -  Studentët  Hispanikë 57 

Nëngrupi  i studentëve hispanikë nën  41%  në   vitin aktual?   JO 

Numri i  studentëve    hispanikë me vite  të njëpasnjëshme  nën  32% 0 

Studentë shumë-aracialë 

Treguesi Federal -  Studentët  Shumë-bazë 53 

Nëngrupi i Studentëve Multiracialë Nën  41%  në   Vitin Aktual?   JO 

Numri i  studentëve me vite  të njëpasnjëshme  Nëngrupi  Multiracial  Nën  32% 0 

Studentë  vendës amerikanë 

Treguesi Federal -  Studentët  e Amerikës  Amtare  

Nëngrupi i studentëve  vendas amerikanë  nën  41%  në vitin   aktual?   N/A 

Numri i viteve  të njëpasnjëshme  Nëngrupi i Studentëve    Amerikanë  Vendas  Nën  32% 0 

Studentë  të ishujve paqësorë 

Treguesi Federal -  Studentët  e Ishujve  Paqësor  

Nëngrupi  i Studentëve  të Ishujve Paqësor nën  41%  në  vitin    aktual? N/A 

Numri i  viteve  të njëpasnjëshme  Studentët e Paqësorit  Islander  Nëngrup  Nën  32% 0 

Studentë të bardhë 

Treguesi Federal -  Studentët  e Bardhë 66 

Nëngrupi  i Studentëve të Bardhë Nën  41%  në   Vitin Aktual?   JO 

Numri i studentëve me vite  të njëpasnjëshme  Nëngrupi  i studentëve  të bardhë  nën  32% 0 
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Përvetësa të të dhënave,    nad  në  ç'do të thotë e progresit  dhe  vlerësimet  shtetërore të vitit 

2019,  kuint  tërthen  më  të madhe për  Përvetësu? 

Cilët ishin    ç'po të duhet?  a  në  këtë    për  Përvetësu? Cili cilid  doje të rija   do të    ç'u desh  

i marrë  për të  det  këtë    për  Përvetësu? 

Përvetësa të të dhënave,    nad  në  ç'do të thotë e progresit  dhe vlerësimet shtetërore të vitin 

2019,    metlin    më shumë  Përvetësu? 

Cilët ishin    faktorët  kontribues  për  këtë  përmirësim? Çfarë  veprimesh  të  reja  bëri  

shkolla  juaj  në  këtë  zonë? 

 

Studentë të pafavorizuar nga ana 
ekonomike 

Indeksi Federal -  Studentët e pafavorizuar  ekonomikisht 57 

Nëngrupi  i studentëve ekonomikisht të pafavorizuar  nën  41%  në   vitin aktual?   JO 

Numri i  viteve  të njëpasnjëshme  Studentët  ekonomikisht të pafavorizuar  Nëngrup  nën  32% 0 

 

Analiza  

 
Analiza e të dhënave 

Përgjigjuni  pyetjeve të mëposhtme  të analizës  duke përdorur të dhënat e monitorimit  të  progresit  

dhe të dhënat e vlerësimit  të shtetit,    nëse është e zbatueshme. 

 

Cilat prirje  shfaqen në të gjithë nivelet e notave,    nëngrupet  dhe fushat e përmbajtjes  bazë?  
  

Ngjashëm me të dhënat e distriktit, studentët tanë afrikano-amerikanë dhe më specifikisht meshkujt 

afrikano-amerikanë  po preformojnë nën mesataren shtetërore dhe krahinore si dhe kur krahasohen 

me zonat e tjera demografike.   Përveç kësaj,  në popullsinë   tonë  studentore hispanike       shihet 

një mesatare mesataremë e ulët  se  shteti  dhe  qarku.   
 

BQ Learning  Gains  në  ELA  tregoi  performancën më të ulët.   Pavarësisht se  ishte zona më e  

ulët,    ELA  BQ  tregoi    një  rritje  prej  19  pikësh  nga viti i  mëparshëm.   
 

Një faktor  kontribues në      rritje u synua  mësimi    nga  ekipi  i  ELA  me  studentët të përqëndruar  

në standardet e   përparësisë. Kjo  mbështetje  shtesë  rriti  fitimet e  BQ    në  vetëm  15  pikë  nën të 

gjitha  fitimet. 

Ky dallim prej 15 pikësh  do të synohet në 20-21. Ne do të përdorim RMSE për të mbështetur 

studentët K-2 në mbylljen  e  hendekut  BQ. Ne  do të  përdorim  LLI për të  mbështetur  nxënësit  e  

BQ  në  klasat e 3-5. Më në fund    do të  përdorim  Leximin Korrektues    për të  synuar  boshllëqet  

në nxënësit tanë të klasës së 3-të.   
 

Matematika e klasës   së 5-të tregoi më   shumë  përmirësim. Pati    një  rritje  me  15  dhe  7  pikë  në   

të njëjtën  kohort. U   bë një  ndryshim i mësuesit  që  forcoi    rreptësin  e mësimit. 
 

Pas analizimit të të dhënave të mesit të vitit, grupeve të synuara të studentëve iu siguruan ndërhyrje 

dhe   mbështetje  mësimore  për të  rritur    nxënësit  kuartile me performancë më të ulët  si  dhe    

aftësinë  dhe  përfitimet e të mësuarit të nxënësve tanë. Për më tepër, traineri i matematikës i shkollës  

zhvilloi mësime për nxënësit që adresonin standardet e përparësisë. Ne do të vazhdojmë të përdorim 

Trajnerin tonë të Matematikës në planifikimin dhe  zhvillimin e materialeve për të mbështetur studentët 

tanë në mënyrën kuptimplotë dhe të efektshme. Së fundi, ne do të  vazhdojmë të pengojmëburimet 

dhe përdorimin instruksional të  Akaletikës  për të rritur rrjedhshmërinë dhe  aftësinë. 
 

Cilat strategji  duhet      të    zbatohen  për  të  përshpejtuar  mësimin?  
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Udhëzimi i Grupit të Vogël:  Ndërsa  kjo  nuk  është  një  strategji e re  është    përdorur  më pak  

shpesh  se  normalisht  bazuar  në  ndikimet  pandemike vitin e kaluar.   Në  21-22  trajnerë  dhe  

admin do të  punojnë  me  mësuesit për të grupuar    nxënësit 
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Uid në    ç'po të duhet?  a  dhe  i ri e nena  për të  i përkitur  ta ndez,  i përkit më shumë e  

zhvillimit profesional që do të të ëeëë  mësuesit  dhe  të gjithë. 

Ofroni një  përshkrim  të  shërbimeve    shtesë  që  do  të  zbatohen për të  siguruar  

qëndrueshmëri  të  përmirësimit  në  vitin  e  ardhshëm  dhe më tej. 

Pjesë III:  # #  për  përvetësu 

bazuar në    boshllëqet  ose  pasurimin për të  zgjidhur  nevojat e lidhura  më  ngushtë  me fëmijën 
individual.   

 
Zbato Strategjitë e Gëzuara: Ji i kënaqur do të përqëndrohet në modelin dhe strategjitë e 

përvetësimit të gjuhës. Ji i lumtur  është   i vetmi  program i miratuar si nga Marcia  Brechtel,    ashtu 

edhe  nga  Linne  Haley. Ajo  është  testuar  në    terren për pat  dy  dekada  me sukses në rritje.   

 
Leximi Mastery  /  Corrective  Reading: Zbatimi i  strategjive  brenda  këtyre  dy  programeve do   të  

synojë leximin mund të kuptojë boshllëqet. Nëpërmjet strategjive të drejtpërdrejtë të mësimit dhe 

aftësisë së grupimit  nxënësit  marrin  mësim  bazuar  në  levels specifike.   
 

Mësimi i grupit të vogël:  PD  do  të  sigurohet  nga  trainerët  akademikë  dhe administrata e 

shkollës.   Kjo  do të përqëndrohet në hartimin dhe mësimin e grupeve të vogla të mësuesve, 

udhëzimin mbështetës të trainerit dhe udhëzimin e tërheqjes së trainerit  akademik.   

 
Gëzohuni:  PD  do të    bëhet  me trajnerët e distriktit  Ji i gëzuar  për  mësuesit  e zgjedhur.   Cohort  1  

është  parashikuar  të përbëhet nga 6 mësimers në programin e gjuhës së dyfishtë. Përveç trajnuesit 

një nga  Specialistët e Gjuhës së Dyfishtë do të  ofrojë  reagime të vazhdueshme  mbi    zbatimin  e    

strategjive. 

 
Leximi Mastery / Korrigjues: Të gjithë mësuesit E K-2 dhe mbështetja akademike do të trajnohen në 

strategjitë DI dhe   modelin mësimor.   Përveç  kësaj, vëzhgimet dhe      demonstrimet  pasuese    do  

të  kryhen gjatë gjithë  vitit. 
 

Shtimi i  "flex"  Instructional  Coach  - Përdorimi i  fondeve  nëpërmjet  ESSER ne kemi    shtuar  një 

Trajner Instruksional në ekipin tonë mbështetës. Qëllimi i Trajnerit mësimor do të jetë identifikimi i 

studentëve që u ndikuan më së shumti nga pandemja / mbyllja. Trajneri do të mbështesë të dy 

mësuesit me  strategji, planifikim, dhe dhënien e mësimeve, si dhe muame grupe të voglanxënësish. 

Të gjitha përpjekjet do të  jenë  për të  mbyllur    "hendekun  pandemik". 

 
Shtimi i Mësuesit të Leximit Korrigjues - Një anëtar i ri i stafit mësimor po shtohet në  punën 

ekskluzive me  nxënësit e klasës së 3-të  që  po  tregojnë mangësi në lexim.   T mësuesi i tij do të  

tërheqë  grupe  nxënësish    bazuar  në të dhënat  diagnostike  për të  përmirësuar  leximin  dhe  

kuptueshmërinë. 
 

 

Fushat e fokusit:    
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#1. Kusur mësimore në të gjitha këto   Unë    ELA 
 

 

Zona e 

Përqendro

hu 

Përshkrimi 

dhe 

Racionale: 
 

Rezultati i 

matshëm: 

 
 

 
Monitorim: 

 
 

Personi 

përgjegjës  

për  

monitorimi

n  e 

rezultatit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strategjia 

e bazuar 

në  

prova: 

Jo vetëm që ELA është zona jonë më e ulët akademike, ajo  ka hendekun më të madh 

midis Shkollës: Distrikt  dhe  Shkollë:  Shteti  në  aftësi,  fitime  dhe  kuartile poshtë.   

Ndërsa  ne  treguam    një  rritje në klasën e 4-të dhe të 5-të në aftësitë dhe fitimet e të 

mësuarit, kishte një shenjë qënuk mund tëzvogëlohej në numrin e nxënësve të aftë në 

klasën e tretë. Si rezultat, të dhënat tona të ELA-së mbetën  në stanjacion. 

Rritni aftësinë me 10 pikë Rritni  

fitimet  e të mësuarit  me  5  pikë 

Rriti me   5  pikë  fitimet  e fundit të të mësuarit  kuaril 

Zbatoni dhe  përcjellni  RMSE  në  klasat  K-2 

Zbatoni dhe  përcjellni  LLE  për  nivelin  2  dhe  3  në  

klasat  3-5  Fokusohuni  në standardet e përparësisë   

Pajisi mësuesit  me  mbështetje  shtesë  me standardet e përparësisë   

Identifikoni studentët      e BQ  për    grupet e fokusit  dhe  monitoroni  progresin  me 

ndërrimet sipas        nevojës. 

 

 
Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

 

 
Nëse mësimi i grupeve të vogla të drejtuara nga  mësuesit përdoret    me  besnikëri,  

atëherë do të   plotësohen nevojat  e  të  gjithë  nxënësve.   

 
Sipas Collaborative Classroom (https://www.collaborativeclassroom.org/  

wpcontent/uploads/nodefiles/nodepresentation_smallgroupwebinarfinal.pdf), mësimi i grupit 

të vogël të udhëhequr nga mësuesit u jepstudentëve mundësi të shumta për të punuar në  

nivelin e tyre mësimor  në mënyrë  që  nevojat  e tyre  akademike  të    plotësohen. 

 
Implementon RMSE  në  klasat  K-2 

Implementoni LLI  për  nivelin  2  dhe  3  në  klasat  3-5 

Fokusohuni në standardet e përparësisë    për të  rritur  aftësinë  me  10  pikë,  fitimin e të 

mësuarit  me  5  pikë  dhe  fitimet e të mësuarit të BQ  me  5  pikë 

Identifiko grupet  e fokusit  BQ  për  mësimin e grupit të 

vogël  Identifiko  boshllëqet  aktuale 

Planifiko instruksionet 

korrigjuese Monitoro  përparimin 

e grupeve  të fokusit   

Jep karroca  interaktive  multi-media 

 
Nëpërmjet   përdorimit  të fondeve të  Titullit  1,    do  të  financohen pozicionet e  

mëposhtme,    IM,  dhe  teknologjia:    Një  trajner  leximi me kohë të plotë 

Një trajner  matematike  në kohë të plotë 

Një këshilltar i plotkohor  për udhëheqjen     

0.5 Specialist  mediash 

 
Materiale për dhomën 

e posterave   

 
Karroca multi-

media Projektorë  

Kamera 

dokumentesh   
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Arsyetimi 

për 

strategjin

ë e 

bazuar në  

prova:   

Ndonse si një shkollë, ne u përmirësuam në fitimet e ELA dhe kuartilet e fundit, të dhënat 

tona 3 vjeçare kanë qenë në stanjacion dhe tregojnë një rënie në tre fushat e 

përgjegjshmërisë. Sipas të  dhënave tona,  modifikimet  në  udhëzimin  tonë  do të  jenë të  

nevojshme  për të  treguar  një  përmirësim  with të dhënat  tona në këto fusha specifike. 

Duke zbatuar RMSE- në, LLI-në dhe mësimin e grupeve të vogla të udhëhequra nga 

mësuesit, mësuesit do të kenë aftësinë për të siguruar mësim të drejtpërdrejtë parashkrim 

që synon nevojat e drejtpërdrejta të nxënësve të identifikuar. Shtimi i këtyreprogrameve do 

të ndihmojë në mbylljen  e  boshllëqeve të të mësuarit  dhe  mbështetjen e nevojave  të  

mësimit të të  gjithë   nxënësve tanë.   

Hapa veprimi për t'u  zbatuar  

Trajnim dhe  monitorim  i  RMSE  dhe  LLI 

Personi 

përgjegjës 

 

Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 
 

 

Ciklet e stërvitjes  për  instruksione  të drejtpërdrejta 

Personi 

përgjegjës 

 

Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 
 

 

Pajisi mësuesit  me  materialet  dhe  teknologjinë e nevojshme  për  mësim 

Personi 

përgjegjës 

 

Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

Analizo të menje e dedë  dhe  ident troç  i  e dedë 

Personi 
Gjurmë  Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

Esnad 

1000 00:0 e  i cili është i paanë  të  RMSE  dhe  LLI 

Personi 
Gjurmë  Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

Esnad 
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#2. Kusur mësimore që lidhet në mënyrë  Unë    reamë 
 

 

Zona e 

Përqendro

hu 

Përshkrimi 

dhe 

Racionale: 

 
Rezultati i 

matshëm: 

 
 

 
Monitorim: 

 

 
Personi 

përgjegjës  

për  

monitorimi

n  e 

rezultatit: 

 

 
Strategjia 

e bazuar 

në  

prova: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arsyetimi 

për 

strategjinë 

e bazuar 

në  

prova:   

 

Ndërsa rritjet  u  bënë  nga  viti në   vit,  ka    një  ndryshim të rëndësishëm  midis    

shkollës  dhe të dhënave shtetërore.   

 

Rritni aftësinë në 67% Rritni fitimet 

e të mësuarit në 67%  Rritni  fitimet 

e të mësuarit  BQ  në  55% 

Objektivi i studentëve të BQ për të  mbyllur    hendekun  me  5% 

Zbatoni dhe  monitoroni  Aaletikët  nëpër  klasat  2-5 

Mbështet mësuesit me ndjekjen e progresit të nxënësve në standardet e 

përparësisë Mësuesit  Provide  me  mbështetje  në  praktikat  mësimore të 

standardeve të  përparësisë    Identifikojnë  dhe  mbështesin  nxënësit e 

BQ  për  mësimin në grupe të vogla 

Monitoro përparimin e grupeve të  fokusit   

 

 
[Askush  nuk identifikohet] 

 

 
Grupet e fokusit  BQ:  Duke  identifikuar grupet e fokusuara të studentëve,    ne ishim  në 

gjendje të përcaktonim nxënësit tanë  më të brishtë dhe të  siguronim udhëzime se unë 

nevojat e tyre specifike të të mësuarit. Duke ofruar  këtë udhëzim të synuar të grupit të 

vogël, ne ishim në gjendje  të    përmirësonim fitimet e të   mësuarit    me  19%. 

 
Acaletics: Një  program i njohur kombëtar dhe Florida identifikoi programin për të lëvizur 

dhe përmirësuar performancën e studentëve.   Programi  është  projektuar për të  

mbështetur  jo  vetëm nxënësit tanë të brishtë,    por  edhe nxënësit e  nivelit  të mesëm  

dhe të lartë.   

Prioriteti Standard Focus: Duke synuar në mënyrë strategjike standardet e përparësisë 

duke filluar nga shkurti, viti gjatë  vitit,  aftësia  e matematikës u rrit  nga  58  në  62,  fitimet 

u rritën  nga  52  në  67  dhe  fitimet e BQ nga 33 në 52. Bazuar në të dhënat tona, umeti i 

synuar i instritit parashkruesishte i  suksesshëm. 

 
Zbatimi i Akaletikës: Zbatimi i këtij programi suplemental për studentët nëpërmjet mësimit 

të përditshëm me nivele, studentët marrin dhënien e standardeve të bazuara në nivelin e 

tyre të caktuar të të mësuarit.   Duke ndjekur  këtë  model  mësuesit  janë në gjendje që 

në mënyrë më efektive    të    skalitin  mësimin  dhe  të takojnë  nxënësit  atje ku    janë.   

 
Nëpërmjet   përdorimit  të fondeve të  Titullit  1,    do të    financohen  

pozicionet e  mëposhtme:    Një  trajner  leximi me kohë të plotë 

Një trajner  matematike  në kohë të plotë 

Një këshilltar i plotkohor  për udhëheqjen     

0.5 Specialist  mediash 

 
Nëpërmjet përdorimit  të fondeve të  Titullit  1,    do  të financohen 

materialet  mësimore:  Letër  për krijuesin  e    posterave 

Materiale për depo 

 
Nëpërmjet   përdorimit  të fondeve të  Titullit  1,    

teknologjia  do të    financohet:  Karroca  multi-media 

http://www.floridacims.org/


Duval - 2301 - Beauclerc Elementare Shkolla - 2021-22 
SIP 

E fundit Ndryshuar: 
10/18/2021 

https://www.floridacims.org Faqe 29 të 30 

 

 

 

Projektues Kamera 

dokumentesh   

Hapa veprimi për t'u  zbatuar  

Të sigurojë trajnim  dhe  mbështetje  për  mësuesit  në  zbatimin  e    Akaletikës 

Personi 

përgjegjës 

 

Kryqi i Shavonës (crosss@duvalschools.org) 
 

 
Krijo grupet e fokusit  BQ  dhe  jep  udhëzime  të synuara 

Personi 

përgjegjës 

 

Kryqi i Shavonës (crosss@duvalschools.org) 
 

 

Pai mësuesit  Unë  materiale  dhe  tekn.  për  ëhstë e vërtetë. e  të  

Person 
Shavonna  Kryqi  (crosss@duvalschools.org) 

Esnad 

Të urtë dhe  monitorojë  tërtje e 21-22  uis  të  BQ  dhe të i madh Unë mësuesit  në  Unë  i e të ndez  dhe  

Boshijat 

Person 
Shavonna  Kryqi  (crosss@duvalschools.org) 

Esnad 
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#3. Kusur mësimore në të gjitha këto   Unë    shkencën 
 

 

Zona e 

Përqendro

hu 

Përshkrimi 

dhe 

Racionale: 

Rezultati i 

matshëm: 

 
Ndonëse bëmë    një  rritje  prej 11  pikësh  nga viti i  mëparshëm,    ky  fitim e çoi  

Beauclercin  vetëm në vendin ku ishim vitin e mëparshëm. Ndërsa kërkojmë të përftojmë 

një "A",  përmirësimi  i vazhdueshëm  në  shkencë  do të  mbetet  një  fokus. 

 

5 pikë  rritje  në  74%  aftësi 

 
 

 
 
 

Monitorim: 

 
 
 
 
 

Personi 

përgjegjës  

për  

monitorimi

n  e 

rezultatit: 

 
 
 
 

Strategjia 

e bazuar 

në  

prova: 

 
 
 
 

 
Arsyetimi 

për 

strategjinë 

e bazuar 

në  

prova:   

Kjo   strategji e bazuar në prova do të  zbatohet  dhe do të  monitorohet  nga  mësuesit  që 

bëjnë  sa  më poshtë: 

 
Siguroni qëllimet  dhe objektivat e mësimeve janë të  

qarta  Analizo  të dhënat  individuale të nxënësve   

Planifiko dhe  jep  udhëzime  eksplicite  të bazuara 

në kërkimin e planit  për  instruksione  të 

diferencuara 

Jep reagime të efektshme 

Medito  për praktikat e 

mësimdhënies   

 

 
Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 

 

 
Nëse mësimi i ndryshëm në grupe  të  vogla  përdoret  me  besnikëri,  atëherë do të   

plotësohen nevojat  e  të  gjithë  të mësuarve.   

 
Sipas hulumtimit të gjetur në Ready, Set, SCIENCE!,  kur studentët angazhohen në  

shkencë  si  një  praktikë,  ata  zhvillojnë  njohuritë  dhe  shpjegimet  e    botës  natyrore  

ndërsa  ata gjenerojnë dhe interpretojnë provat. Në të njëjtën kohë, ata arrijnë të kuptojnë  

nature dhe zhvillimin e njohurive shkencore ndërsa marrin pjesë në  mësimin e bazuar në 

kërkime si  një proces shoqëror.   

 
Marrë më 18 mars 2014. ^ National  Research  Council. 2008.  Ready,  Set,  SCIENCE!:  

Putting  Research  to Work in K-8 Science Classrooms. Washington, DC: The National 

Academies Press. https://doi.org/10.17226/11882. 

Kërkimet kanë treguar se shkenca ofron një bazë për zhvillimin e gjuhës, logjikës dhe 

aftësive për zgjidhjen e problemeve në klasë. Studentëtqë vazhdimisht sfidohen për të 

përdorur dhe zbatuar njohuritë shkencore, gjuhën dhe mësimin e bazuar në prova 

zhvillojnë lidhje që i ndihmojnë ata me kuptimin e botës. Bazuar në  prirjen  dhe  kërkimin 

tonë të të dhënave,  zbatimi i fokusuar  i  mësimit në grupe të vogla  mësuesish do të  rrisë 

arritjet shkencore  akademike  të studentëve.     

Hapa veprimi për t'u  zbatuar  

Jepuni studentëve    mundësinë  për  beteja  të frytshme  dhe  qëndrueshmëri  në  arsyetimin  dhe  

zgjidhjen e  problemeve  nëpërmjet të mësuarit të bazuar në kërkime.   

Personi 

përgjegjës 

 

Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 
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Përdorni mjetet  javore të vëzhgimit të progresit  për të  vendosur  synime  dhe për të ndjekur arritjet e 
studentëve.   

Personi 

përgjegjës 

 

Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 
 

 

Ofroni mësuesve  kohë të planifikimit  bashkëpunues  për të  ndarë praktikat e bazuara në kërkime, për t'u   

angazhuar  në trajnimin peer-to-peer,    reflektimin  dhe analizën e të dhënave.   

Personi 

përgjegjës 

 

Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools. org) 

Ky është një nga të parët në  të esnad-nxënës,    ë të mensa    admin  dhe të ë-së mensa  nxënës-ë.   

Personi 
Elena  Rikelme  (riquelmee@duvalschools.org) 

Esnad 

Keis një  çin të nena te dedë  që    një  1000 të irj të ndezje    aktiv  ui  për të  rritur e Dedë.   

Personi 
Elena  Rikelme  (riquelmee@duvalschools.org) 

Esnad 
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#4. Kultura  &  10.  në mensë të  Unë  ndërhyrjen  poi  të    porsi dhe navet 
 

 

 

Fusha e 

Fokusit  

Përshkrimi  

dhe  

Racionalja: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rezultati i 

matshëm: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorim: 

 
 
 
 

 
Personi 

përgjegjës  

për  

monitorimi

n  e 

rezultatit: 

 
 
 

Strategjia 

e bazuar 

në  

prova: 

Sipas të dhënave të anketës  së  5  Thelbësoreve,    «shkollat  që  janë  në  ose  mbi    

nivelin e provës  në  3 ose më shumë nga 5 gjërat thelbësore, ka 10 herë më shumë të 

ngjarë të përmirësohen sesa shkollat që janë  nën  standarte». 

 
Ndërsa Beauclerc u takua  standart në të gjitha 5 zonat, studentët' përgjigjet të a 

Mbështetja Mjedisi u rrit nga 54 në 70 në rangun e fortë. Duke përmirësuar dhe integruar të 

dhëna, sisteme dhe praktikat më të mira për të ndikuar pozitivisht në përfundimet e 

studentëve përsa i përket pjesëmarrja dhe zyra disiplinë referime. 

Qëllimi ynë i Shkollës  Mesatare  Ditore  Attendance  Rate  është  të  rritet  nga  90%  në  

95%. Nota Mesatare   Mesatare   e Pjesëmarrja e Përditshme Objektivat e Normës së 

Pjesëmarrjes Ditore  janë:   

-Rrite Kopshtin e Fëmijëve nga  90%  në  92%  ose më lart 

-Rritja e gradës  së parë  nga  91%  në  94%  ose më e lartë 

-Rritja   e klasës së dytë nga  90%  në  94%  ose më e lartë 

-Rritja e gradës  së tretë  nga  90%  në  95%  ose më e lartë 

-Rritja e klasës  së 4-të  nga  90%  në  96%  ose më e lartë 

-Rritja e klasës  së 5-të  nga  91%  në  96%  ose më e lartë 

 
Bazuar në të dhënat e referimit të disiplinës, 24% e studentëve që morën një referim kanë 

gjithashtu një IEP krahasuar me 7% të studentëve pa IEP. Qëllimi ynë në të gjithë shkollën 

është t'u ofrojmë  mësuesve     tanë aftësitë,  njohuritë  dhe  praktikat më të mira të 

nevojshme  për  të siguruar që nxënësit  me  IEP-të të marrin strehimet e tyre specifike të 

sjelljes për të ulur përqindjen tonë me gjysmë  (12%)  ose më shumë. 

Këshilltarët e shkollave do të bashkëpunojnë  me  administratën  në takimet e përjavshme 

të     udhëheqjes    si  një  pikë e rendit të ditës për të parë  prirjet  dhe për të  diskutuar 

hapat e veprimit.     

 
Këshilltarët e shkollave do të mbikqyrin për çdo nxënës nën 90% në çdo kohë dhe do të 

çojnë në AIT. Këshilltarët e shkollave  do të  takohen  sipas  nevojës    me  punonjësin  

social të shkollës  për mbështetje shtesë.   

Këshilltarët e shkollave do të  bashkëpunojnë si me mësuesit e klasave  ashtu  edhe  

me  VE  për të siguruar që  qëllimet e sjelljes  të jenë të sakta  në ato të IEP. 

 
Këshilltarët e shkollave do të  ndjekin  qëllimet  e IEP  me  mësuesit  e VE për t'u  përshtatur  
sipas  nevojës.   

 

 
Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

 

 
Sipas RTI  for Success (https://rti4success.org/sites/default/files/  

MTSS%20Hot%20Topics.pdf),  "Për  ata  studentë  që mund të kenë nevojë për  

mbështetje  shtesë  akademike  dhe të sjelljes për të pasur sukses  në  një  arsim të 

përgjithshëm 

mjedisin, shkollat  mund të  zgjedhin  të  zbatojnë  një  sistem    shumë-shkallësh  

mbështetjesh  (MTSS), të tilla si reagimi ndaj ndërhyrjes (RTI) ose ndërhyrjet dhe 

mbështetjet pozitive të sjelljes (PBIS)." 
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Nëse një 

sistem 

mbështetjeje 

me shumë 

nivele 

përdoret gjatë 

gjithë vitit 

shkollor, 

atëherë     

përparimi i 

nxënësve do 

të  gjurmohet  

dhe do të 

sigurohen  

ndreqje  dhe  

ndërhyrje për 

të  

përmirësuar    

arritjen  e  të  

gjithë  

nxënësve. 
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Arsyetimi 

për 

strategjin

ë e 

bazuar në  

prova:   

 
Jepni një  pozicion  tjetër  këshillues  me  anë të përdorimit  të  fondeve të  titullit  1.   

 

Duke ofruar  një  kuadër  nëpërmjet  MTSS, do të   sigurohen  mbështetje   për studentët e 

synuar  për  të  trajtuar pjesëmarrjen, sjelljen si dhe çështjet akademike. Arsyetimi për 

sigurimin e këtyre  sistemeve  të  mbështetjes     është  që të  ndërhyjnë  herët në mënyrë  

që  studentët  të  kenë  një  mundësi për t'u  lidhur me  bashkëmoshatarët e tyre.   

Hapa veprimi për t'u  zbatuar  

Ofroni trajnim  MTSS-së  për  mësuesit. 

Personi 

përgjegjës 

 

Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 
 

 
   Duke përdorur Ekipin Bashkëpunues të Zgjidhjes së    Problemeve,    mbështetjet  do të    vendosen me 

grupe të identifikuara    nxënësish  në  lidhje  me  ndjekjen,  sjelljen  dhe ecurinë e kursit.   

Personi 

përgjegjës 

 

Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 
 

 

Ofroni mësuesve    strategji  dhe  sisteme    mbështetjeje  për  nxënësit e identifikuar  nëpërmjet 

takimeve mujore të nivelit të notave.   

Personi 

përgjegjës 

 

Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

Ekipi Unë jam i etur për të. do të të  përvetësu  çdo të mënjanuar  për të  dejve dhe naive  ç'kemi  dhe të 
marrë e   - Sikit.   

Personi 
Chamaira  Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

Esnad 

Jepuni   kohë  enë  të  i përkitnjes të menje e eseve  dhe  sinte  dhe të u për të rigur  dhe për të    

ndërhyrje  për e I përkitni.   

Personi 
Chamaira  Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

Esnad 
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#5. Jaja  në mënyrë në Unë Tërth e  Stjeis   
 

 

Sipas të dhënave të sondazhit të 5 Essentials, « shkollat që janë në ose mbi standartin 

në 3 ose më shumë të  5 thelbësore janë 10 kohët më shumë ka të ngjarë të përmirsu se 

shkolla që janë më poshtë benchmark." 
 

Fusha e 

Fokusit  

Përshkrimi  

dhe  

Racionalja: 

 
 
 
 

Rezultati i 

matshëm: 

 
 
 

 
Monitorim: 

 
 
 

Personi 

përgjegjës  

për  

monitorimi

n  e 

rezultatit: 

 
 
 
 
 

 
Strategjia 

e bazuar 

në  

prova: 

 
 
 
 
 
 

Arsyetimi 

për 

strategjinë e 

bazuar në  

prova:   

Ndërsa     Beauclerc  përmbushi  standartin    në të 5    fushat,  Mësuesit  Bashkëpunues  

ishte një nga  kategoritë më të ulta të raportuara  me rezultatet e  mëposhtme:   

 
Rezultati i kategorisë  së mësuesit  bashkëpunues:  

44  (Neutral) Praktika bashkëpunuese Rezultati: 26 (I 

dobët)  Përgjegjësi  bashkëpunuese  Rezultati:  23  (I 

dobët) 

 
Praktikat bashkëpunuese    dhe  përgjegjësia  kolektive  ishin  dy  masa  që  ishin më të 

ultat.   

Rritni Mësuesit Bashkëpunues me 16 pikë nga 44 në 60/neutral nëtrong  Rritni 

Praktikën Bashkëpunuese me 24 pikë nga 26 në 60/neutral në të fortë  Rritni  

Përgjegjësinë  Bashkëpunuese  me  17  pikë  nga  23  në  40/dobët  në  neutral 

Për të gjurmuar  qëllimisht  mësuesit e përparimit  do t'u  bëhen  pyetje  reflektimi  pas  

rrumbullakimit mësimor.     

 
Trajnerët do t'u  bëjnë  mësuesve  pyetje  pasuese    pas cikleve të trainerëve    që lidhen 

drejtpërdrejt  me  këto  3  fusha. 

 
Trajnerët do të  jenë partnerë  me  Ekipin  Growth  Mindset për të  siguruar  përputhjen  

e  PD  korrespondon me    bashkëpunimin. 

 

 
Ashlie Wilson  (wilsona@duvalschools.org) 

 

 
Sipas Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning nga John Hattie,  

efektshmëria  kolektive e mësuesve  ka  ndikimin më të madh  në arritjen e  nxënësve—  

edhe më të lartë se faktorët si marrëdhëniet esecilit nxënës, mjedisi në shtëpi ose 

përfshirja eprindërve.   

 
Nëse duke përdorur  përvojën    e  mësuesve  tanë  dhe  duke i lejuar  mësuesit të vetë-

zgjedhin temat e PD-  së,  të drejtojnë seanca trajnimi dhe të ndajnë punën e tyre mund 

të çojnë në mësues që janë  pjesëmarrës aktivë në zhvillimin e tyre,    në vend  që të 

pranuesit pasivë. Kjo  ndërton  një  kulturë të   efektshmërisë  midis  personelit  që  

punojnë me të vërtetë së bashku për të  përmirësuar  praktikën e tyre.   

 
Përzemërsisht  për    kërkimin   e bazuar  në  5  Thelbësoret,  në  shkolla  me mësues të 

fortë  bashkëpunues, të gjithë mësuesit bashkëpunojnë për të nxitur rritjen profesionale. 

Mësuesit janë  partnerë aktivë në përmirësimin e  shkollës,   të angazhuar  ndaj 

shkolla   dhe  janë  të fokusuara  në zhvillimin profesional.   

Në shkollat  me përgjegjësi të  fortë  kolektive,    mësuesit  ndajnë  një ense  të  

përgjegjësisë  për zhvillimin e nxënësve,    përmirësimin  e shkollës  dhe rritjen 

profesionale.   

 
Në shkollat  me praktika të   forta  bashkëpunuese,    mësuesit  vëzhgojnë  njëri-tjetrin duke 

praktikuar  dhe  punuar së bashku për të rishikuar të dhënat e vlerësimit  dhe për të  

zhvilluar  strategjitë mësimore.   
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Hapa veprimi për t'u  zbatuar  

Vazhdoni të zhvilloni Ekipin e Rritjes Mindset të udhëheqësve të mësuesve që bashkëpunojnë ndërsa 

mbeten të fokusuar në qëllimin e përbashkët për të arritur një klasë shkollore të "A". Kjo punë do të jetë 

me një kombinim të  zhvillimit  profesional   të fokusuar të mësuesve  cilësorë  (shih  hapin  2)  gjatë  

trajnimit të lirimit të hershëm dhe  një  fokus në mësimin e bazuar  në  standarde  në planifikimin e 

përbashkët.   

Personi 

përgjegjës 

 

Ashlie Wilson  (wilsona@duvalschools.org) 
 

 
 

Përparësi shtesë për përmirësimin në mbarë shkollën  

 
Duke përdorur     SafeSchoolsforAlex.org,  krahaso  të dhënat  e  disiplinës  së    shkollës me disiplinën 

e të  dhënave  anembanë  shtetit dhe ofroj fusha primare apo  sekondare  shqetësuese  që shkolla do të  

mbikqyrë gjatë   vitin e ardhshëm shkollor. Përfshi si do të monitorohet kultura dhe mjedisi i shkollës 

nëpërmjet  lenteve  të  sjelljes  ose  disiplinës  dat a. 

Sipas  SafeSchoolsforAlex  në    vitin  shkollor  19-20  Beauclerc  u  vlerësua  si  një  ngjarje 1.1    

për 100 nxënës ose "e lartë" në përgjithësi. Faktori kryesor individual që kontribuon në këtë është 

shkolla që është shtëpia e një programi të Mbështetjes së Sjelljes që i bën studentët të punësuar në 

ESE për të qenë  emocionalisht  dhe të shqetësuar nga sjellja.   Gjatë    vitit  shkollor  19-20  gati  

50%  e referimeve të   disiplinës    ishin  nga  2  klasa  me  50% të mbetura që vinin  nga  klasat  

other  36.   

 
Ndërsa të  dhënat  20-21  nuk  janë në dispozicion  në  SafeSchoolsforAlex  në  kohën  e    këtij  

shkrimi,  Beauclerc mund të raportojë një reduktim të madh në 87 ngjarje për vitin shkollor. 

Gjithashtu poshtë, për shkak të ndryshimeve strategjike të stafit, edhe klasat tona të Mbështetjes së 

Sjelljes janë ulur 14% pavarësisht se programi është zgjeruar nga dy klasa në tre. Me atë që tha 

Behavior Supports  ende i atribuohet 36% të  referimeve  me  pjesën  e  mbetur duke u  ndarë  

midis  36 klasave të  tjera.   

 
Duke ecur përpara në vitin shkollor 21-22, ekipi drejtues është i ngazëllyer të jetë partner me 

ekipin e PBIS të shkollës sonë dhe do të nisë një metodë të zgjeruar të shkollës për udhëzimet  që 

çojnë në sukses. Me mbështetjen e specialistit të klimës dhe kulturës në shkollën tonë të qarkut, 

gjatë kursit në datat 20-21 analizuam të dhënat si nga disiplina e kaluar, ashtu edhe rezultatet e 

Anketës së  5Essentials dhe kemi krijuar "4 bletët"; Ji i kujdesshëm, ji i përgjegjshëm, ki 

respekt  dhe  ji i  sigurt. Kjo  pikëpamje e re do të mesazhohet  jo  vetëm  nga administrata,  por 

do të flitet  çdo  ditë  nëpërmjet  njoftimeve  dhe  gjithashtu do   të  ndërthuret me rregullat e  

klasës së mësuesve.   

 
Për më tepër, për të trajtuar ndihmën e qartë të nevojshme brenda klasave tona të Mbështetjes 

së Sjelljes, Guida është partneritet me mësuesit e EBD-së dhe trajnerine sajtit për të krijuar më 

pakdjem që trajtojnë tema të ndryshme si aftësitë sociale, strategjitë e parandalimit të krizave, 

menaxhimin e zemërimit, dhe madje edhe aktivitete të plota të qetësisë  së klasës.   Është     qëllimi  

dhe  besimi  ynë  se  me  një  qasje    më  wholiste ne do të  shohim  një  përmirësim  në sjellje që  

çon   në zvogëlimin    e veprimit disiplinor.   

Bëhuni një  shkollë  e zhvillimit  profesional  me  trajnimin  e zhvilluar  për  mësuesit,  nga  mësuesit. Në   

vitin shkollor 20-21 po zhvillohet një ekip i ri mësuesish që do të udhëheqë një orë të përmuajshme PD të 

projektuar posaçërisht për të ofruar strategji të ndikimit të lartë për bashkëmoshatarët. Kjo PD do të  marrë 

parasysh needs  uniketë popullsisë sonë studentore  dhe  do të    përshtatet    me  aftësitë  e    mësuesve. 

Personi 
Eshli  Uillson  (wilsona@duvalschools.org) 

Esnad 
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Identifikoni   lojtarët  dhe  rolin  e tyre  në  promovimin  e  një  kulture  dhe  mjedisi  pozitiv  në  

shkollë. 

Pjesa V:  Buxheti 

 

 
 

Përshkruaj se si   i drejtohet  shkolla  ndërtimit të një    kulture  dhe mjedisi shkollor pozitiv.    

Ndërsa ndërtimi i një kulture dhe mjedisi shkollor pozitiv fillon në krye, është me të vërtetë një përpjekje në 

ekip. Kur fakulteti ndihet i vlerësuar Qendra Kombëtare e Klimës e Shkollës pohon se, "kënaqësia e 

personelit dhe mbajtja e tyre janë  rritur". Duke ditur  vlerën  në    këtë  ne kemi  krijuar  një  shkollë  "Good  

Vibe  Pride". Ky  është  një  komitet  individësh  pozitivë    që  udhëheqin  përpjekjen    për të  çuar 

qëllimisht një  kulturë  dhe  mjedis  pozitiv  shkollor.   

Disa anëtarë të ekipit kryesojnë mëngjeset mujore ku fakulteti është në gjendje të mblidhet së bashku për të 

ndërtuar  marrëdhënie. Anëtarët e tjerë  luajnë  muzikë  të  premteve kështu që  kur  dikush  ecën  në    dyert    

e  shkollës,  ata e dinë se    do  të  jetë  një ditë pozitive.   

 
Këtë vit ekipi po e çon atë një hap më tej dhe do të marrë pjesë në një studim librash të Kulturës Shkollore 

të Rishqyrtuar  nga  Steve  Gruenert  dhe  Todd  Whitaker. Qëllimi i    këtij  studimi  është  që    Krenaria e 

Mirë  Vibe   të jetë në gjendje  të  përdorë të dhënat tona 5Essentials Survey dhe t'i përdorë ato për të 

përcaktuar, vlerësuar, dhe pastaj transformuar kulturën dhe  mjedisin tonë shkollor për ta  bërë  atë  

destinacionin  kryesor    për  studentët  dhe  stafin.   
 

Sipas   Qendrës Kombëtare të Klimës në Shkollë,  «kërkimet  empirike  kanë  treguar  se  kur pjesëtarët e 

shkollës ndihen të sigurt, të vlerësuar, të kujdesur për të, të angazhuar dhe të respektuar, mësimi rritet në 

mënyrë të konsiderueshme dhe   kënaqësia dhe mbajtja e personelit rriten». Marrëdhëniet pozitive që 

përmbushin misionin e shkollës dhe mbështesin  nevojat  e    nxënësve  janë  ndërtuar  me  prindërit,  

familjet  dhe të interesuarit e tjerë  të  komunitetit  gjatë gjithë  vitit. Shkolla    do të  sigurojë mundësi të 

plota    për pjesëmarrjen  në  veprimtaritë e   angazhimit  prindëror  dhe  familjar  për të gjithë  prindërit,  

familjet  dhe  lojtarët e komunitetit  duke  komunikuar  qëllimin e    ngjarjes në mënyrë efektive. 

Aktivitetet  e angazhimit do të  sigurohen    me kohë fleksibël,      bazuar në  feedback-in e prindërve të 

marrë  nga takimi i zhvillimit. Shkolla planifikon të zbatojë aktivitete që do të ndërtojnë kapacitetin me 

komunitetin për të përmirësuar arritjen e nxënësve duke reflektuar në inputin e mbledhur gjatë Takimit të 

Zhvillimit dhe takimeve të përmuajshme  të SAC.   
 

 

1 III.A. Fushat e fokusit:   Praktika mësimore:    ELA $0.00 

2 III.A. Fushat e fokusit:   Praktika mësimore:    Matematikë $0.00 

3 III.A. Fushat e fokusit:   Praktika mësimore:    Shkenca $0.00 

Pjesë IV:  Kulturë  poi  &  çin 

Një kulturë  dhe  çin  poi  - Po. domë: një çin   dhe  qetsi,    menjesa e të ndez  që  menjer  i    

e  të  gjithësi  ëeee,  njerëzit  që  janë të snai  për  rolet e goma  dhe marrë  në menjer   dedë,  

dhe  një  kulturë  që  demt  serven,  #  dhe shpresat e - Po.   Uisk   Unë  grupe  i ri  pjesë  për 

të    i ri e i ri të shkollës  që  1.  kusur  dhe  nganje e shkollës  poi    janë  i shnas. 6. e të 

përvetësuar    janë më  i lidhur   Unë ëe  përfshirë  mësuesit,  uii  dhe  të marrë  e  ëeee,  uii  

dhe anëtarët e  bordit të e shkollës.   6.  e gjera të pjesë e pjesës  t'i në mënyrë të paekuiigur rijetë 

së te urte,  1000000000  komunitare  dhe  universitetet,  sociale    dhe   të ëmës e të ë-së.   

Ëat i vetëm  një  rol  kyç  në përkitje e shkollës    dhe në e  p.sh. Uisk i   të i ri  të pjesës së 

parë  është  kritik  në detein e një  steimë  të  vizionit,  kuadje,  do të thotë,    i dua dhe    

menjesë të ë-së i ri të e shkollës.   

http://www.floridacims.org/
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4 III.A.  Fushat e fokusit:    Kultura  &  Mjedisi:  Ndërhyrja pozitive e sjelljes  dhe  mbështetja $0.00 

5 III.A. Fushat e fokusit:    Udhëheqja: Zhvillimi i udhëheqjes   $0.00 

Total: $0.00 
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