الثقافة المدرسية والتركيز على المناخ في سلسلة حلقات تعليمية على مستوى المنطقة التعليمية
يتجمع القادة التربيون لمعرفة المزيد عن العدالة التصالحية والممارسات الشاملة ودعم جميع الطالب

يجمع أكثر من  0011من قادة المدارس والمناطق التعليمية هذا األسبوع في مركز  Kingdom Builders Centerفي سلسلة التعليم
المهني ( )PLSلعام  7102التي تستمر لمدة يومين في سلسلة من حلقات التطوير والتعاون والتعلم التي من شأنها تحديد األولويات
والرؤية للمدرسة المقبلة للعام الدراسي  .7102-7102وموضوع سلسلة تعليم الممارسات المهنية ( )PLSلهذا العام هو "دعم كل طفل:
خلق ثقافة ومناخ لجميع الطالب" الذي يؤكد على الروابط ما بين ثقافة المدرسة اإليجابية وسلوكيات الكبار في المدارس .سوف يركز
قادة المدارس على كيفية تحسين الثقافة المدرسية والمناخ والتي من الممكن أن تقلل من معدالت التسرب من المدرسة وكذلك على قضايا
اإلنضباط والبلطجة والسلوكيات األخرى العالية المخاطر مع دعم الطالب لزيادة األداء األكاديمي والسلوكي.
وقد قام المشرف على المنطقة التعليمية ريتشارد كارانزا بتسليط الضوء على الجهود التعاونية لبرنامج مدرسة Mading
 Elementaryاإلبتدائية مابين الموظفين وأولياء األمور لبناء ثقافة المدرسة اإليجابية مما أدى إلىإنخفاض كبير في قضايا اإلنضباط
والتعليق عن الدراسة خالل العام الماضي.

وباالضافة الى تسليط الضوء على مدرسة  ، Madingأشاد كارانزا بالجهود التى تبذلها المنطقة التعليمية للحد من عمليات
التعليق عن الدراسة على مستوى المنطقة .ولقدإنخفضت حاالت التعليق عن الدراسة خارج المدرسة بنسبة  6في المائة ،في
حين انخفضت حاالت التعليق عن الدراسة في المدارس بنسبة  9في المائة خالل العام الماضي .،ويشكل هذا التخفيض جزءا
من إنتقال المنطقة التعليمية إلى ممارسات العدالة التصالحية التي تركز على إدارة العالقات وتلبية اإلحتياجات اإلجتماعية
والعاطفية للطالب بدالا من إدارة السلوك واإلنضباط .وقد وافق مجلس التعليم في المنطقة التعليمة األسبوع الماضي على إدخال
تغييرات على قانون سلوك الطالب للفترة  7102-7102التي تدعم المزيد من الممارسات التصالحية وفي آذار (مارس)
الماضي وافق المجلس على خطة لفتح برنامج تعليمي بديل في المنزل.
وقال كارانزا المشرف العام " المدارس العامة هي المالذ األخير لطالبنا"" .كل واحد منكم في هذه القاعة هو المالذ األخير
إلنهاء خط األنابيب من المدرسة إلى السجن".

وخاطبت الدكتوره كريستال لورا المتحدثة الرئيسية من جامعة شيكاغو الحكومية أيضا حشد قادة المدارس وطلبت منهم النظر
في عملهم كتربويين من أجل العمل لمكافحةالسجن .وتقول لورا" :أنت وحدك ال تستطيع أن تفعل كل شيء إال أن تستيقظ وتفعل
شيئا" " .إختار مسار وإعمل بجد".
يستمر سلسلة تعليم الممارسات المهنية ( )PLSطوال اليوم الثالثاء في مركز  .Kingdom Builders Centerوسوف
يحضر قادة المدارس من مختلف أنحاء المنطقة التعليمية دورات تدريبية طوال اليوم في التعليم الخاص وممارسات العدالة
التصالحية والتعلم االجتماعي والعاطفي والتصميم الشامل للتعلم واإلنصاف .لمزيد من المعلومات حول  PLSإضغط هنا.

