الفصول الدراسية ذات الساعات اإلئتمانية المزدوجة تربط الطالب بالمجتمع
قد يكون الحصول على فصول دراسية مزدوجة مهمة شاقة ولكن سونيا نويوال( )Sonia Noyolaفي مدرسة ( Northside
 )High Schoolالثانوية وجدت طريقة لتخفيف ذلك عن طالبها في البرنامج من خالل ربط مشاريعهم بالمجتمع.
منذ أن بدأت نويوال في تدريس فصول الحكومة اإلئتمانية المزدوجة في مدرسة( )Northsideكانت مشاريع التوعية المجتمعية
لطالبها جزء من فصولها الدراسية المزدوجة.
وكان ( )Spirit, Honor, Innovation, Nuance, Educationأحدث مشاريعهم وهو مسابقة تنافسية لألفالم بقيادة الطالب
الذي نضمت على قاعة ( )Houston’s White Oak Music Hallوالتي جذبت العديد من العروض المشاركة من مدارس
المنطقة التعليمية( )HISDومعاهد ما بعد المرحلة الثانوية .وكانت العالقة بين هذه المشاريع ومحتوى الفصول اإلئتمانية
المزدوجة ليست بخافية على الطالب.
وقالت كورتني براون دانييلز ( )Courtney Brown-Danielsأحدى مؤسسي مهرجان الفيلم" :يرتبط هذا المهرجان
بالحكومة ألنه يعكس ما يجب عليك القيام به في مجتمعك من أجل إشراك المواطنين" " .الفصول الدراسية للدكتورة
( )Noyolaتربطك بتجارب العالم الحقيقي .هذا المشروع علمني الكثيرعن مهارات اإلتصال وكيف أقدم نفسي" .
وبينما كانت المشاريع مثل (  )Spirit, Honor, Innovation, Nuance, Educationتعرض ،فلقد إتخذ المهرجان طبيعة
إحتفالية وركز طالب في الفصول الدراسية ذات اإلئتمان المزدوج األخرى في عملهم على الموضوعات اإلشكالية داخل
مجتمعهم .وكان الطالبان خوان كويروز( )Juan Quirozوروتشيو فازكيز( )Rocio Vazquezجزء من فريق مدرسة
( )Northside High Schoolالذي قدم عرضًا تقديميًا بالفيديو حول مخاوف العنف والسالمة التي تواجه مجتمع مدرسة
( )Northsideخالل معرض جامعة تكساس ( )University Texas Civics Fairالعام الماضي والذي حصل على الجائزة
التنافسية ”“Passion for Changeعلى مستوى الوالية.
وقال فازكويز (" )Vazquezلقد كان من المفيد مشاركتنا وتنافسنا ألن الكثير من الناس لم يعلموا أن هذا يحدث في مجتمعنا".
"أتذكر أن الجمهورأصيب بالصدمة".
إن إصرارنويوال على توسيع نطاق منهاج اإلئتمان المزدوج ( )GOVT 2305ليشمل هذه المشاريع قد غيرمواقف طالبها
إتجاة مجتمعهم وتراثهم وداخل مدرستهم.
قال خافيير كامبوس ( )Javier Camposأحد خريج مدرسة (" )Northsideفي البداية  ،كان يساونا الشك "" .لكن وبما أننا
دخلنا فيه أكثر  ،فهمنا هدف الدكتورة نويوال وما تحاول أن نفعله".
خالل فترة وجوده في فصل نويوال لقد ساعد خافيير كامبوس في إنشاء مشروع Northside Election Worksوالتي يهدف
إلى جلب المزيد من الطالب كتطوعون إلختيار العاملين .وبعد التخرج واصل كامبوس عمله في مدرسة ( )Northsideوتقديم
التوجيه للطالب المبتدئين مثل إيليا لوبيزالتي تطمح لمواصلة المهمة في مشروع ( ).N.E.Wطالما وهي مسجلة في الفصل
الدراسي الحكومي المزدوج مع نويوال.
قال لوبيز" :كان أخي مصارعًا وقد ترك بصمته عند فوزه ببطولة المنطقة مع فريقه" " ،أريد أن أترك بصمتي في هذه
المدرسة"" .أريد أن أعيد االستثمار في هذا المجتمع وأجعله أفضل".

