Elmwood Park
Community Unit School District 401

May 2018
Volume 1, Issue 3

Nadchodzące wydarzenia
Board Meetings
May 16 at EPHS
Regular Board Meeting
7:00 p.m.
June 6 at EPHS
Committee of the Whole
6:30 p.m.
June 20 at EPHS
Regular Board Meeting
7:00 p.m.
Graduations
May 20 at EPHS
12:00 p.m.
May 22 Kindergarten Celebration EPHS auditorium
9:30 a.m. and 1:30 p.m.
May 22 at Elm Middle School

Maj to miesiąc pełen występów w całym okręgu. Na zdjęciu - orkiestra EPHS.

Wstęp
Aktualny dokument “Punkty Uwagi Kuratora Oswiaty” jest
bezposrednią kontynuacją dokumentu poprzedniego i jednoczesnie
zawiera zakonczenie przemowienia “Stan Okręgu Szkolnego”.
Jak juz zaznaczono, informacje zawarte w poprzednim i w tym dokumencie, są kulminacją ogłoszen dotyczących budynkow i okręgu
szkolnego, biezących wydarzen, dyskusji, a takze raportow zebran
Zarządu Oswiaty. Celem dokumentow nie jest przedstawienie czegos
skrajnie nowego, ale skonsolidowanie informacji z całego roku w łatwym do przyswojenia artykule “Punkty Uwagi
Kuratora Oswiaty”
Czytając, jezeli masz jakies pytania, komentarze, oraz/lub obawy, zachęcam do skontaktowania się ze mną pocztą elektroniczną
waden@epcusd401.org lub dzwoniąc na numer 708-583-5831. Dziękuję i zyczę
przyjemnego czytania.
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Droga w Kierunku Połączenia
Co nowego w STEMscopes
W ubiegłym roku szkolnym
okręg szkolny wprowadził
STEMscopes, nowy program
nauczania w zakresie nauk
przyrodniczych, oparty na
nowych standardach nauczania
zawartych w Next Generation
Science Standards ( Standardy
Nauczania Nauk Przyrodniczych Nowej Generacji)
zaaprobowanych przez
Narodowe Stowarzyszenie
Nauczycieli Nauk Przyrodniczych. Program ten jest
całkowicie zintegrowany, co
oznacza, ze uczniowie klas od K
do 8 mają coroczny, regularny
kontakt z nauką przyrody w
zakresie przyrody ozywionej,
Ziemi i Kosmosu oraz Fizyki.
W mijającym semestrze miało
miejsce spotkanie dla rodzicow,
w czasie ktorego promowany
był program STEMscopes, co
dało mozliwosc rodzicom zobaczenia programu w akcji,
poprzez lekcje pokazowe
przygotowane przez nauczycieli i uczniow. W wydarzeniu
wzięło udział ponad 100 rodzicow i uczniow. Recenzje były
bardzo pozytywne, a wielu z
rodzicow poprosiło o kolejne
spotkania i mozliwosc kolejnej
okazji do zapoznania się z programem. Rodzice konsekwentnie wypowiadali się na temat
ogromnego zainteresowania,
jakim cieszy się nowy program
z nauk przyrodniczych wsrod
uczniow. Uczniowie chętnie
opowiadają w domu o lekcjach,
co, według rodzicow, nie zdarzało się często w czasie ich
pobytu w szkole.
STEMscopes dostarcza wielu
materiałow, cwiczen i zajęc,
ktore angazują uczniow i
pozwalają na zademonstrowanie przez nich poziomu zrozumienia materiału i jego uzycia w danym kontekscie. To
własnie, w skrocie, przekształca uczniow w młodych naukowcow i pozwala odejsc od
kart z danymi do zapamiętania.
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W związku z przestawieniem się na podręczniki elektroniczne jako częsci inicjatywy technologicznej, okręg szkolny
stworzył rzadko nadarzającą się okazję
do ustanowienia spojnosci w programach nauczania od klas zerowych do
klasy 12. Zmiana w tym własnie
kierunku spowodowała rowniez mozliwosc ujednolicenia uzywanego przez
pracownikow i zarząd języka w
edukacji, a takze mozliwosc ujednolicenia oczekiwan edukacyjnych, za
pomocą zaktualizowanych i opartych na
standardach programow nauczania.
Owocem zmian jest rowniez sytuacja, w
ktorej uczniowie i rodzice spodziewac
się mogą, ze program nauczania np. klasy piątej w jednej z naszych szkoł podstawowych, jest taki sam w innej klasie
piątej w tym samym budynku i odpowiednio w drugiej z naszych szkoł
podstawowych. W czasie implementacji
nowych programow nauczania pojawią
się dyskusje na temat stosunku do nich
naszych uczniow i ich wpływu na
poziom osiągnięc, a to prowadzic będzie
do bardziej konkretnych rozwazan o
wdrozeniu materiałow uzupełniających,
dodatkowego dokształcania
zawodowego, douczania i innych usług
edukacyjnych, czy odpowiedniego
umieszczenia uczniow w programach.
Szczegolnie ekscytujący jest plan uzycia
przez okręg szkolny, opartych na
rozkładach materiałow, narzędzi do
ewaluacji i danych z nich wynikających,
jako zrodła informacji o potrzebach uczniow, personelu, czy całej szkoły.
Narzędzia ewaluacji oparte na programach nauczania są to narzędzia
scisle związane z programami, a nasze nowe
programy oferują
narzędzia oparte na
standardach nauczania i

Uczniowie Elm, Vito Strigel i Martin
Mazur budują samochód balonowy
celem przedstawienia zmian w ruch,
sile i kierunku.

stosują zasadę lustra w ocenianiu. Oznacza to, ze dysponujemy wieloma zestawami narzędzi do oceniania, ktore są
odpowiednie dla danej klasy, związane
z programem nauczania, dostosowane
do oczekiwan stanowych i krajowych, i
ktore mogą oceniac postępy w nauce
ucznia w zakresie wiadomosci i
umiejętnosci. Kazdy z programow
nauczania zawiera takze kompletny
zestaw materiałow do suplementacji,
rozszerzenia, diagnostyki i interwencji,
co pozwoli nam zminimalizowac ilosc i
czas trwania testow, ktore uczniowie
muszą przejsc kazdego roku.
Dodatkowo jeszcze, te programy
nauczania są regularnie aktualizowane
przez wydawcow i okręg szkolny nie
musi czekac na odnowienie czy
pojawienie się nowych produktow. Programy są kompletnie interaktywne, nie
tylko jako seria dokumentow PDF do
przejrzenia przez uczniow. To rowniez,
jako częsc inicjatyw technologicznych,
wyroznia nas od innych. Programy
nauczania zmieniają się nie tylko w
zakresie formatu czy obsługi. Jest to
transformacja, dzięki ktorej następuje
integracja dziedzin nauczania, zmiana
oczekiwan, ujednolicenie, poprawa
sposobu zbierania i analizy danych,
spojnosci i konsekwencji.
Z ujednoliceniem języka, oczekiwan i
implementacji mozliwa jest jednolita
droga okręgu szkolnego z jednoczesnym uwzględnieniem dobra uczniow.

Wszyscy Uwielbiają Matematykę
W biezącym roku szkolnym nasze szkoły “delikatnie” pilotują, dokształcając jednoczesnie nauczycieli, program GO!
Math, program nauczania matematyki, spełniający Standardy Matematyczne Common Core i zaaprobowany przez
Narodową Radę Nauczycieli Matematyki. GO! Math zakłada
uzycie podejscia 5E’s do nauczania i uczenia się. Model
nauczania 5E zawiera Engage, Explore, Explain, Elaborate
and Evaluate (zaangazuj, eksploruj, wyjasnij, rozszerz i
ocen). Przekształca on proces planowania i nauczania i
pozwala na rozwinięcie u uczniow matematycznego rozumowania. Model 5E pozwala rowniez na zroznicowanie
procesu nauczania, budując i utrwalając podstawy
umiejętnosci matematycznych i ich zastosowanie w praktyce. Uczniowie dostają mozliwosc wielokrotnego cwiczenia w ramach platformy interaktywnej, a takze praktycznego
zastosowania w ramach cwiczen w klasie.
Aby asystowac w implementacji i zrozumieniu wszystkiego
co oferuje nowy program, okręg szkolny zatrudnił specjalistę do spraw instruktazu, ktory skupi się na programach z
matematyki i przyrody, a ktory będzie znany jako nasz
trener od STEM (STEM coach). Rola ta przypadnie pani
Morgan Freeck ze Szkoły Podstawowej Elmwood.
Connected Mathematics 3 (CMP3), jest bazującym na
zasadzie badania naukowego programem nauczania, ktory
obecnie uzywany jest w klasach 6-8. Program ten będzie
nadal w uzyciu, ale wzbogacony zostanie o komponent elektroniczno-interaktywny, podręcznik e-text. CMP3
pomaga uczniom skupic się na praktycznym zastosowaniu
matematyki. Cwiczenia wymagają od uczniow głębszego

spojrzenia na problem i połączenia
rozwiązania problemu z praktycznymi sytuacjami obecnymi w
zyciu codziennym.
Uczniowie zapisani na zajęcia Algebra I, Geometria i Algebra II będą częscią matematyki
enVision. Elektroniczny podręcznik matematyki enVision w
rownym stopniu skupia się na zrozumieniu konceptu,
umiejętnosci procedur i aplikacji. Rozwija u uczniow
umiejętnosc myslenia krytycznego, rozwiązywania problemow i umiejętnosci pracy w zespole, co przydatne będzie
w przyszłej pracy i karierze zawodowej. Aby skorzystac z
dostępnych materiałow, uczniowie i nauczyciele uzywac
będą platformę Pearson Realize. .
Uczniowie zapisani do klas zaawansowanych z matematyki
kontynuowac będą pracę z Core-Plus Mathematics (CPM).
Od roku szkolnego 2018-2019 korzystac będą dodatkowo z
cyfrowej platformy interaktywnej, ktora wspierac będzie
ten, oparty na rozwiązywaniu problemow, program
nauczania matematyki w szkole sredniej.
Uczniowie zapisani do klasy Precalculus nadal uczyc się
będą z programem Blitzer Precalculus. Od następnego roku
dostępna będzie rowniez cyfrowa platforma interaktywna i
e-text. Program koncentruje się na przekroju matematyki i
aplikacji w praktyce. Uczniowie zapisani do klas AP calculus i AP Statistics będą mieli dostęp do najnowszych edycji
programow, ktore uwzględniają wymogi egzaminow AP.

Program Nauczania Czytania i Pisania
W tym roku szkolnym “delikatnie” pilotowany jest rowniez, w klasach od K do 5, ReadyGen, program nauczania
języka angielskiego, ktory dostosowany jest do Standardow Nauczania Języka Angielskiego Common Core i
zaaprobowany został przez Narodową Radę Nauczycieli Języka Angielskiego (NCTE). Nowy program umozliwia nie
tylko nauczanie czytania, ale takze pisania, mowienia i słuchania. Zestaw tych umiejętnosci jest częscią kazdej lekcji w
kazdym rozdziale, w związku z tym, ze kazda z nich daje uczniom alternatywny sposob przedstawienia poziomu zrozumienia i analizy. Jako przykład podac mozna sytuację, w ktore uczen moze miec kłopot z napisaniem pracy o
okreslonej długosci z okresloną iloscią słow, ale jest w stanie przedstawic argumenty znalezione w przeczytanym
tekscie i dowiesc swojego zdania w dyskusji. Wszystkie zestawy umiejętnosci znalezione w Standardach Nauczania
Języka Angielskiego Common Core pozwalają uczniom na pokazanie swoich umiejętnosci, a nauczycielom umozliwiają
odpowiednią ich ocenę.
Wszystkie podręczniki, zarowno podstawowe i uzupełniające, są dostosowane do poziomu danej klasy i jednoczesnie
dają mozliwosc zroznicowania nauczania odpowiedniego do poziomu umysłowego uczniow. ReadyGen dostarcza rowniez narzędzia do diagnostyki uczniow, ktore pozwalają na ocenienie roznych wymiarow umiejętnosci czytania jak
np. płynnosc, czy znajomosc słownictwa. To natychmiast dostarcza nauczycielowi mających znaczenie informacji o
uczniu poniewaz wszystkie narzędzia do diagnostyki i interwencji są skorelowane z biezącą lekcją lub/i rozdziałem.
Uzyte narzędzie nie będzie więc odbiegało od aktualnego tematu.Podobnie rzecz się ma z GO! Math.
Wszystkie wymienione wyzej uwagi dotyczą rowniez programow nauczania języka angielskiego w klasach 6-12, MyPerspectives. MyPerspectives jest bezposrednią kontynuacją
ReadyGen i ma aprobatę College Board i NCTE. Program tez zapoczątkowany zostanie w
roku 2018-2019 w klasie 6 i 9-12, a pilotowany będzie w klasach 7 i 8.
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Ocenianie Oparte na
Standardach
W ciągu roku szkolnego 20172018 miały miejsce zebrania
Komitetu Oceniania Opartego na
Standardach, ktory zajmował się
tworzeniem opartej na
standardach Karty Postępow w
Nauce przeznaczonej od klasy
zerowej po klasę szostą. Komitet
skupił się na stworzeniu
narzędzia, ktore pomoze w
komunikacji z rodzicami, uczniami i pracownikami w odniesieniu
do postępow w nauce i zachowaniu. Z tym celem na uwadze
komitet organizował
comiesięczne spotkania, na
ktorych pracował nad zarysem
Karty Postępow w Nauce. Oparta
na standardach Karta zawierac
będzie więcej niz tylko jedną
ocenę. Pozwoli rodzicom na zrozumienie, gdzie w danym momencie uczen się znajduje i jakie
postępy poczynił w ciągu roku
szkolnego. Planowane jest
wprowadzenie opartej na
standardach Karty Postępow w
Nauce w roku szkolnym 20192020 lub 2020-2021. Pozwoli to
na uzyskanie czasu na dyskusję z
nauczycielami, rodzicami i uczniami w czasie roku szkolnego
2018-2019.

A co z Historią?
Zauwazą Panstwo, ze nie poruszyłem dotąd jednego szczegolnego
zagadnienia, a mianowicie nauk społecznych. Powodem jest brak mozliwego
do realizacji programu, ktory uwazany by był przez okręg szkolny jako spełniający wytyczne Career, College i Civic Life ( Kariera, Szkoła Wyzsza i Zycie
Obywatelskie) - C3, i ktory zaaprobowany by był przez Narodową Radę Nauk
Społecznych. Jednakze, w ostatnim semestrze poinformowano nas o mozliwosci dostarczenia programu przez wydawcę, ktory dostarczył nam ReadyGen i MyPerspectives. Planujemy więc dalsze badanie w celu potwierdzenia
jego waznosci.
Aby pomoc nauczycielom w implementacji i zrozumieniu nowych programow
nauczania, nasz okręg szkolny zatrudnił Specjalistę od Instruktazu w zakresie
nauczania języka angielskiego, ktory znany będzie jako Literacy Coach ( trener od nauczania pismiennictwa). Rola ta przypadnie pani Jamie Kanas ze
Szkoły Podstawowej Elmwood.
Uczniowie zapisani do klas: nauki obywatelskie, zaawansowana geografia,
historia swiata i zaawansowana klasa system sprawowania władzy będą mieli
dostęp do cyfrowego interaktywnego e-text poprzez platformę Pearson Realize. Platforma pozwala uczniom i nauczycielom na naukę z uzyciem
przejrzystych, interesujących i angazujących zadan, ktore przygotują
młodziez na szkołę wyzsza czy pracę zawodową.
Uczniowie zapisani do klas zaawansowanych z historii
swiata i historii US będą mieli dostęp do najnowszych
edycji programow dostosowanych do wymagan egzaminu AP.

I Cała Reszta…
Uczniowie zapisani do klas: zaawansowana fizyka, fizyka, biologia i chemia będą mieli dostęp do cyfrowego interaktywnego e-text platformy
Pearson Realize. Platforma pozwoli uczniom i nauczycielom na uczenie
się i nauczanie oparte na metodach rozwiązywania problemow, badaniach i eksperymentach. Uczniowie zapisani na anatomię uzywac będą
cyfrowego interaktywnego e-text, ktory wprowadza przyjazne uczniowi
strategie uczenia się i postępowe pytanie, ktore pomogą uczniom zastosowac to, czego się nauczyli. Uczniowie zaawansowanej chemii będą mieli
dostęp do najnowszej edycji programu nauczania z uwzględnieniem wymogow egzaminu AP.

Członek załogi Młodych Świata w
Nauce i Inżynierii (Worldwide Youth
in Science and Engineering - WYSE)
Sebastian Macias, prezentuje trofeum - 2 miejsce- zdobyte przez
EPHS w zawodach w North Central
College w dniu 15 marca. Na zdjęciu
(od lewej) inni członkowie drużyny Nikolai Hristov, Talia Nuzzo i Michael Matos.
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Uczniowie zapisanie na przedmiot “zdrowie” w gimnazjum i liceum uzywac będą cyfrowego interaktywnego e-text. Program dostarcza narzędzi potrzebnych do rozwinięcia i wzmocnienia zdrowych nawykow, ktore wpłyną na styl
zycia uczniow. Ten znaczący i zintegrowany podręcznik i materiały filmowe stymulował będzie dyskusje w klasie pomagając uczniom doskonale opanowac niezbędne w edukacji zdrowotnej umiejętnosci.
Uczniowie zapisani do klas języka hiszpanskiego w gimnazjum i liceum będą uzywac cyfrowego interaktywnego podręcznika, ktory umozliwi uczniom osiągnięcie
biegłosci w języku hiszpanskim. ¡Avancemos! przenosi uczenie się języka poza podręcznik wykorzystując zrodła cyfrowe i doswiadczenia wirtualne, ktore pomogą
zanurzyc się w nowe kultury.

Ocenianie Oparte na Standardach w Trybie Przyspieszonym
Ostatniego lata nasz stan przegłosował i wprowadził w zycie Akt
Przyspieszonego Nauczania. Celem
tego przepisu jest upewnienie się, ze
okręg szkolny posiada mozliwy do
zmierzenia proces, ktory usunie
mozliwosc stronniczosci i dyskryminacji w czasie decydowania,
ktorzy uczniowie mogą skorzystac z nauczania w trybie
przyspieszonym. Proces taki charakteryzowałby się nie
tylko przejrzystoscią w okreslaniu warunkow zakwalifikowania się poprzez wyszczegolnienie narzędzi do
kwalifikacji, ale takze posiadałby okreslone wyznaczniki
zachowania ucznia razem z ich wartosciami, ktore
wspolnie pokazywałyby ogolny wzor do znalezienia
konkretnego wyniku pokazującego mozliwosc skorzystania z nauki w trybie przyspieszonym.

pozwoliło naszemu okręgowi szkolnemu na ponowne
ocenienie mozliwosci przyspieszonego trybu nauczania
dla uczniow na kazdym etapie nauki. Jest tylko niewiele
spraw w społecznosci, ktore konsekwentnie wymagają
zmiany i ta potrzeba jest jedną z tych, ktora musi nastąpic
w trybie natychmiastowym. Okręg szkolny jest zgodny co
do tego, ze nalezy rozpocząc proces zmian, ktore pozwolą
na zaproponowanie uczniom czegos stałego i znaczącego
zanim rozpoczną naukę w szkole sredniej. Od następnego
roku szkolnego kazdy uczen klas K-2 będzie brał udział w
nauczaniu rozszerzonym. ReadyGen i Go!Math oferują
lekcje rozszerzone, ktore mogą towarzyszyc biezącej lekcji
lub/i rozdziałowi z podstawowego rozkładu nauczania.
Lekcje te uwazane są za szczegolne doswiadczenie w procesie nauczania i nie będą podlegały ocenianiu

Nasz okręg szkolny poszukuje obecnie opcji, ktore mogą
byc zaoferowane w klasach 3-6, ale napotyka na pewne
Nauka w trybie przyspieszonym zawiera min: nauczanie
trudnosci, zwłaszcza organizacyjne i te związane z
rozszerzone (enriched), dla uzdolnionych (gifted), homiejscem. Przykładem moze byc sytuacja, w ktorej na
norowe (honors), zaawansowane (AP), kredyty szkoły
danym poziomie klasowym, w danym budynku, moze byc
sredniej, kredyt podwojny etc.
niewystarczająca ilosc uczniow do przypisania im odpowiedniego nauczyciela od klas rozszerzonych, a nauczaW związku z tym prawem nie obowiązuje zasada aunie rozszerzone przynosi rezultaty na tym poziomie, tylko,
tomatycznego przedłuzenia zapisu w klasie. Oznacza to, ze jesli oferowane jest codziennie. Innym przykładem moze
uczen moze uczęszczac na zajęcia English 9 Honors w
byc nauczanie rozszerzone w klasie 6, ktore własciwie
danym roku szkolnym, ale nie oznacza to, ze automatycz- byłoby juz na poziomie gimnazjum, więc uczący go
nie zakwalifikuje się na English 10 Honors. Prawdopodob- nauczyciel musiałby posiadac przygotowanie zawodowe
nie uczen ten będzie się nadal kwalifikował, ale nowe
do pracy w tym zakresie. Co do mozliwosci dla gimnazjum,
prawo scisle okresla koniecznosc istnienia kryteriow do
mozliwosc uzyskania kredytu szkoły sredniej musiałaby
zakwalifikowania się obowiązujących wszystkich uczniow, byc nadzorowana przez nauczyciela z przygotowaniem w
z uwzględnieniem tych, ktorzy mogliby byc odrzuceni w
danym zakresie, a kazdy program dostarczający podmysl zasady obowiązującej poprzednio “ jesli raz się nie
wojnego kredytu musiałby byc nauczany przez pedagoga
kwalifikujesz, nie kwalifikujesz się wcale”. Prawo jest juz
posiadającego co najmniej 18 godzin edukacji wyzszej w
w uzyciu, ale okręg szkolny nadal opracowuje szczegoły
danym przedmiocie. Okręg szkolny ma nadzieję zając się
procesu.
tymi sprawami pełniej i rozpocząc szeroką implementację
począwszy od roku szkolnego 2019-2020, w kazdym z
Dodatkowo, zatwierdzenie nowego aktu prawnego
budynkow.

Ocenianie Znormalizowane: Co Nowego?
Nadszedł czas na przedyskutowanie ulubionego tematu, jakim jest ocenianie znormalizowane. Prezentacja ta
skupi się w sposob szczegolny na dwoch rodzajach tego oceniania: PARCC i SAT Suite. Nie będziemy zajmowac się
Illinois Science Assessment ( Ocena Nauk Przyrodniczych Illinois) w związku z waznoscią rezultatow, jej
powiązaniem z programem nauczania, ktorego doswiadczają uczniowie i związkiem ze Standardami Nauczania
Nauk Przyrodniczych Nowej Generacji i ich oczekiwaniami.
Testy PARCC, z ich wymiarem politycznym i implementacją, były pierwszymi testami na poziomie danej klasy w
edukacji publicznej. Wymagany przez test poziom umysłowy, powiązanie oceniania ze standardami i
umiejętnosciami nie moze pozostac niezauwazony. Wyniki pozwoliły okręgowi szkolnemu na okreslenie procentu uczniow, ktorzy plasują się ponizej poziomu ich klasy, zblizają się do poziomu, są na poziomie lub powyzej.
Nazwa PARCC wkrotce zniknie, ale stan zakupił wszystkie zestawy pytan i przekazał je do Meridian celem
stworzenia nowego zestawu testow do uzycia w nowym roku szkolnym. Nazwa będzie więc rozna, ale kompleksowosc i wymagania pozostaną takie same czyniąc tym samym wyniki z lat 2015-2018 nadal znaczącymi.
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Wyniki egzaminów PARCC

Tabela 1 przedstawia wyniki testow z języka angielskiego i matematyki Szkoły John Mills za lata 20152017. Kolorem czerwonym oznaczone są wyniki na
poziomie 1 lub 2, ktore uwazane są za poziomy ponizej
lub początkujący. Poziom 3 opisany jest jako spełniającym wymagania klasy, a poziomy 4 i 5 jako wyniki
wyzsze niz oczekiwane w danej klasie. Zauwazyc
mozna przesunięcie w roku 2015-2016, co zostało
spowodowane skalowaniem się samego
Table 1

roku na rok, a patrząc na wyniki bardziej szczegołowe,
ktore nie są tu zaprezentowane,
rowniez z klasy do klasy.
Table 2

Jedną z pierwszych rzeczy, ktore moze zrobic okręg
szkolny jako wynik analizy rezultatow, jest zaoferowanie jednolitego programu nauczania, z wspolnym
językiem, oczekiwaniami i narzędziami do oceniania.
Jak juz wspomniano, zastosowanie podręcznikow etext dało okręgowi szkolnemu mozliwosc ujednolicenia
wymogow i programow we wszystkich placowkach.

testu.

Table 3

Tabela 2 to rezultaty z języka angielskiego i matematyki Szkoły Podstawowej Elmwood za lata 20152017. Zauwazyc mozna, ze obie szkoły osiągnęły
porownywalne wyniki. .
A jest to nawet bardziej widoczne patrząc na tabelę 3 z
wynikami ogolnymi obu szkoł. Co jeszcze wazniejsze,
patrząc na wszystkie trzy strony i pomijając skalowanie
się testow, wyniki pozostały relatywnie takie same z

SAT Suite

W związku z tym, ze ACT stawał się w całym kraju w
widoczny sposob coraz mniej związany ze standardami i
umiejętnosciami, pojawiały się uzasadnione pytania o
jego wartosc i strukturę. Powstała luka została w ostatnich latach wypełniona przez Zarząd Kolegium i jego SAT
Suite. SAT Suite jest podobny do PARCC, ale mozna by go
było uznac za jego lzejszą wersję poniewaz jego pisanie
nie jest maratonem na wytrzymałosc, a kompleksowosc
nadal jest zachowana.
Co czyni uzyskane wyniki z SAT znaczącymi jest to, ze
natychmiast po jego zakonczeniu przez ucznia,
nauczyciel moze uzyskac raport pokazujący, jak uczen
odpowiedział na kazde z zagadnien. Obecnie więc
nauczyciele mogą sprawdzic, w jaki sposob uczen lub
grupa uczniow odpowiedziała na opis zagadnienia i jego
kompleksowosc.
Szkoła Elm Middle School przeprowadziła PSAT 8/9 w
ostatnich 2 latach i z niecierpliwoscią czekamy na dane z
2018 po zakonczeniu skalowania. Rezultaty są widoczne
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w tabeli 4.

Table 4

Podczas gdy mamy
tylko jeden rok danych
z jedenastej klasy w
tabel 5, nalezy zauwazyc, ze szkoła srednia ma wyniki na poziomie sredniej całego
stanu. W tym roku rowniez klasy 9 i 10 wzięły udział w testach SAT Suite.
Okręg szkolny będzie więc mogł spojrzec na wyniki z
języka angielskiego i matematyki z SAT dla klas 8-11 jednoczesnie łącząc je z podobnymi w strukturze i przebiegu w PARCC.
PARCC.
Table 5

Wydział Usług Studenckich
Wizja Okręgu Szkolnego #401 w Elmwood Park obejmuje
załozenie, ze wszystkie dzieci widzą siebie jako uczniow,
zaangazowanych w codzienne i autentyczne zajęcia. Osiągnąc to mozna poprzez ustalenie odpowiednich wymagan
i oczekiwan wobec kazdego ucznia, budowanie pewnosci
siebie, a to skutkowac będzie większym osobistym sukcesem i celebrowaniem tego sukcesu we wspierającym i
dbającym srodowisku, ktore niezmiennie uczniow w sukcesie utwierdza. Kazde srodowisko edukacyjne kazdego ucznia powinno zapewniac im jednakową edukację i oczekiwania, jak wskazane przez rząd stanowy i federalny. Dzięki
wymienionej wizji obecnej w Elmwood Park nasz okręg
szkolny robi wszystko, aby zapewnic uczniom, nauczycielom i rodzicom potrzebne srodki, wsparcie i pomoc, ktore
pomogą zniwelowac roznice w osiągnięciach szkolnych
uczniow słabszych i tych z inwalidztwem.
Stworzenie nowej pozycji, Kierownika do Spraw Usług Studenckich, pomogło okręgowi szkolnemu w jeszcze
większym zaangazowaniu w realizację programow interwencji i wsparcia dla potrzebujących uczniow. Dane demograficzne uczniow i ich rodzin charakteryzują się szybkimi
zmianami, rowniez w zakresie potrzeby dostarczenia pomocy w zakresie nauczania, usług w zakresie rozwoju
emocjonalno-społecznego i innych. W efekcie, okręg
szkolny rozpoczął proces stawania się autonomicznym w
dostarczaniu usług i ich czasie, dodatkowo do stawania się
proaktywnym w identyfikowaniu trendow i tworzeniu od-

powiedniego planu reagowania. Wszystkie te zmiany wpływają na trzy specyficzne obszary: edukację specjalną,
edukację dwujęzyczną i języka angielskiego jako drugiego i
uczenia się społeczno-emocjonalnego z uwzględnieniem
programu “przywrocenie sprawiedliwosci” (restorative
justice).
Zanim zaczniemy mowic o edukacji specjalnej, wazne jest,
abysmy spojrzeli na populację uczniow z IEP ( Indywidualnym Planem Nauczania). Tabela 6 zawiera liczbę badan
przeprowadzonych w tym roku szkolnym do dnia 1 grudnia
w kazdej ze szkoł. Ewaluacja ma miejsce, gdy rodzic/
opiekun wyraza zgodę na badania sprawdzające, czy uczen
potrzebuje usług edukacji specjalnej. Tabela nie zawiera
liczby uczniow, ktorzy wprowadzili lub wyprowadzili się z
okręgu w ciągu roku szkolnego lub pomiędzy tym rokiem i
następnym. W dniu 1 grudnia IEP posiadało 510 uczniow,
czyli 18,1% całej populacji.
next.
Table 6

Relacje z LASEC
Zanim kontynuowac będziemy dyskusje o edukacji
specjalnej, wazne jest, aby podkreslic, ze przed tym rokiem większosc decyzji i kierunkow rozwoju w usługach
edukacji specjalnej podejmowane były we wspołpracy z
Korporacją Edukacji Specjalnej Regionu Leyden (LASEC).
Jako 1 z 11 okręgow szkolnych będących częscią LASEC,
nasz okręg wydawał ponad $400,000 rocznie na usługi
administracyjne, w ramach ktorych dostarczano nam pomoc techniczną lub podejmowano decyzje co do szkolenia personelu, zapisow uczniow, kontynuowania usług,
alokacji personelu i zrodeł finansowych.

zaniedbywała swoje obowiązki, ale potrzeby kazdego z
okręgow w korporacji są zasadniczo rozne lub podlegają
zmianom, więc jesli na miejscu jest system, ktory decyduje o alokacji usług wg. standardowych FTE, i ktory jest
dzielony z innymi okręgami, planowanie i odpowiadanie
na potrzeby moze byc potencjalnie ograniczone.

W ostatnim roku okazało się, ze częsc nauczycieli, administratorow i personelu LASEC wyraza niepokoj co do programow czy wizji edukacji specjalnej w okręgu szkolnym.
To dotyczy, ale nie konczy się na kontinuum usług i
placowki poza okręgiem, niekonsekwentne zmiany w
Jednakze, jakiekolwiek usługi dostarczane przez korpoobowiązkach i odpowiedzialnosci wsrod kierownikow od
rację są własciwie dzielone z innymi członkami/
asysty technicznej (TAS), menedzerow sprawy i adminisokręgami, co oznacza, ze $400,000 dostarcza nam grupę tratorow budynkow, niekonsekwentnych dostarczaniu
personelu na poł etatu i administratorow, ktorzy
dokształcania zawodowego, dokształcaniu zawodowym
własciwie nie są całkowicie niespełniającym potrzeb uczniow, personelu i adminzaangazowanie w zaspoko- istracji okręgu, niejednolitym języku, procesach i wymajenie potrzeb naszego
ganiach i ogolnym odczuciu, ze nauczyciele edukacji
okręgu. Nie oznacza to, ze specjalnej nie są częscią dyskusji odnosnie edukacji
Korporacja zaniedbuje, czy oferowanej uczniom.
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Relacje z LASEC

W ostatnim roku szkolnym Okręg Szkolny powziął
pierwsze kroki tworząc podręcznik dla nauczycieli
edukacji specjalnej, ktory probuje dostarczyc listę
konsekwentnych wymagan, procedur i wskazowek oraz
wyjasnien jak uzupełniac dokumentację IEP, przedstawiac
kryteria kwalifikowania się i wyjscia z proponowanych w i
poza okręgiem programow, a takze wyszczegolniac i
wyjasniac punkty prawne, terminologię i procedury. Okręg
Szkolny rowniez powziął kroki co do dostarczania kontinuum usług w placowkach, ktore uwzględniały opcje: klasy
samodzielnej, uczonej wspolnie, czy programowej. W
związku z roznorodnoscią potrzeb uczniow i wysokim procentem uczniow z IEP okręg szkolny zwiększy liczbę
nauczycieli edukacji specjalnej w roku 2018-2019, po
zwiększeniu liczby pracownikow socjalnych i logopedow

w tym roku szkolnym.
Okręg zapewnił więcej mozliwosci dokształcania
zawodowego dla nauczycieli i administracji pomiędzy
koncem ostatniego roku szkolnego a rokiem obecnym. W
poprzednim roku okręg zorganizował dokształcanie
zawodowe związane z roznicowaniem nauczania i
uczeniem wspolnym, rozszerzając w tym roku dokształcanie w zakresie nauczania wspolnego (zaproszenie
trenera), a takze trening Menta. W następnym roku
szkolnym okręg kontynuował będzie dokształcanie z
trenerem w zakresie nauczania wspolnego, trening Menta,
a takze zaoferuje dokształcanie w zakresie tworzenia
spełniających wymogi prawne planow IEP i 504.

Przyszłość z LASEC
Od ostatniego roku okręg spotyka się z LASEC celem dyskusji mozliwosci przyszłego dokształcania zawodowego,
uwag kazdej ze stron, co do obecnych praktyk i zasad, i
drogi przyszłego rozwoju. Podkreslone zostało, ze okręg
szkolny potrzebuje mającego znaczenie dokształcania
zawodowego, kierunku rozwoju, ktory prowadzic będzie
do stworzenia srodowiska wspolnego nauczania w odroznieniu od izolującego modelu “wyciągania”, jednolitych
zasad i oczekiwan, ktore wprowadzane by były na podstawie poradnika, a takze reewaluacji usług oferowanym
uczniom, ktore zniosłaby bariery związane z ich potrzebami.

częsc budzetu LASEC w związku z wielkoscią okręgu, potrzebach i funduszach z dochodow z IDEA. Podsumowując,
okręg szkolny ponosi koszty zatrudnienia wielu połetatowych pozycji administracyjnych, ktore mogą byc sensownie przejęte przez okręg i zamienione na pełnoetatowe
i natychmiast dostępne dla zaspokojenia naszych potrzeb.

Okręg szkolny stworzył i wypełnił dwie nowe pozycje administracyjne, Koordynatorow do Edukacji Specjalnej Dystryktu. Etaty te wypełnione zostaną przez panie Pamelę
Stutzman i Sarę Barrick. Wyjasniając, okręg szkolny nie
zalecał, a Zarząd Edukacyjny nie głosował za wycofaniem
się z LASEC. Warto wspomniec, ze Okręg Szkolny 80 z NorPozostaje nadal jeden obszar do dyskusji: relacje z i usługi ridge, za apelem do West 40, wycofał się z korporacji z
wykonywane przez LASEC. Uwagi w tym zakresie obejmu- podobnych powodow przedstawionych powyzej.
ją: ciągle zmieniający się personel wspołpracujący z
okręgiem, dostępnosc pracownikow TAS, utrzymanie
Jako kolejny krok w dązeniu do zmiany, okręg szkolny
ciągłej komunikacji pomiędzy uczestnikami w odniesieniu zatrudnił Konsorcjum do Zmiany Edukacyjnej (CEC) celem
do wymogow i decyzji, a takze posiadanie konkretnej au- ocenienia usług edukacji specjalnej, ktora to przedstawi
tonomii w podejmowaniu decyzji, wsparcia i kierunku.
nam opinię na temat jakosci tych usług i kompetencji
dostarczonych do i przedstawionych okręgowi. Wierzy się,
Aby wypełnic załozoną przez okręg szkolny wizję, uwaza ze okręg szkolny jest w stanie dostarczyc bardziej efeksię, ze nalezało rozszerzyc i rozszerzono nowo załozony
tywnych i pełnowymiarowych usług bez zwiększania
Wydział Usług Studenckich. Wraz z rozwojem i wzrostem rozpoczętych inwestycji oraz stac się bardziej bezposredUsług Studenckich jako wydziału mozliwe będzie, jak
nim i zaangazowanym w odpowiadaniu na potrzeby uczuwaza okręg, przejęcie niektorych z funkcji wypełnianych niow i we wspieraniu uczniow, rodzicow, personelu i adobecnie przez LASEC. Jak wspomniano poprzednio, celem ministracji.
okręgu jest posiadanie bezposredniej kontroli nad personelem wpływającym nad obecne plany IEP uczniow i
Jednakze, wycofanie się nie jest opcją idealną, głownie z
drogę ich uzyskiwania. Okręg zrobi wszystko, aby zrealpowodu znaczącego wpływu tego oddzielenia się na
izowac ten cel poprzez rozpoczętą juz alokację kosztow
pozostałych członkow korporacji, inne dystrykty i nasze z
administracyjnych, do LASEC z okręgu, będących częscią
nimi relacje. W związku z oddzieleniem się Norridge 80, a
funduszy IDEA, dodatkowo do corocznych kosztow płaco- takze odpowiedzi na poprzednie prosby o dalsze absornych do korporacji “z kieszeni” okręgu.
bowanie usług, okręg szkolny kontynuował będzie apel do
pozostałych okręgow, do Rady Wykonawczej LASEC oraz
Okręg szkolny wydaje ponad $400,000 w kosztach admin- do członkow Zarządu Edukacyjnego o reewaluację reguistracyjnych. W zasadzie, Elmwood Park stanowi znaczącą lacji i praw.
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Edukacja Dwujęzyczna i Języka Angielskiego jako Drugiego
Co do populacji dwujęzycznej w naszym okręgu szkolnym,
zaobserwowalismy 47% wzrost w kwalifikowaniu się do
usług. Jest to wzrost o 8% w skali roku. Nasz raport stanowy
pokazałby, ze liczba uczniow ELs pozostała taka sama. Jest
to jednak mylące w związku z liczną uczniow, ktorzy nie są
w stanie wyjsc z programow w związku z wymogami do
wyjscia stanowego egzaminu ACCESS. Test ten mierzy
biegłosc w języku w zakresie słuchania, czytania, pisania i
mowienia i nawet przy wielu probach kalibracji testu i jego
rezultatu, wyjscie ucznia z programu nauczania języka staje
się coraz trudniejsze.
Dane z Tabeli 7 przedstawiają dane skoncentrowane na
szkole podstawowej John Mills jako szkole z największą
liczbą uczniow w programie nauczania języka angielskiego
jako dodatkowego, co spowodowane jest obecnoscią w tej
szkole trzech poziomow klas dwujęzycznych dla okręgu.
Rok biezący był rowniez inny od pozostałych w związku z
duzą liczbą uczniow, ktorzy dołączyli do programu na
początku i w trakcie roku szkolnego, inaczej niz w latach
ubiegłych.

jako pierwszym wymaga od okręgu zatrudnienia
dwujęzycznego nauczyciela dla tego języka.
Table 8

Tabela 9 przedstawia procent uczniow, w ktorych domach
obecny jest drugi język. Ta roznorodnosc skłania okręg
szkolny do reewaluacji metod nauczania i oferowanych
metod wspierania, ktore pozwolą uczniom zarowno z małą
jak i znaczącą barierą językową na komunikację z kolegami,
a dla rodzicow, ktorzy mowią innym językiem, na pozostanie zaangazowanymi.
Table 9

Table 7

Tabela 8 zawiera przegląd i liczbę językow, ktore obecne są
w domach w Elmwood Park. Mamy 28 językow obecnych w
naszych rodzinach, z czego uczniowie zarejestrowani w programach ELL mowią 19-stoma z nich. Zarejestrowanie do
ELL 20 i więcej uczniow mowiących tym samym językiem

Okręg szkolny ocenia rowniez przygotowanie nauczycieli
i administracji, w kontekscie bycia dwujęzycznym, uzywania odpowiednich strategii w edukacji generalnej,
rozszerzania nauczania wspolnego w zakresie nauczania
języka, a takze dostarczania szkolenia w zakresie swiadomosci roznorodnosci.

cy dwoch miast i okręgu szkolnego opracowują
obecnie międzyrządowe zarządzenie, ktore mogłoby
zostac zatwierdzone przez miasto i zarząd juz w
NIe ma zbyt wielu tematow naszej dyskusji, ktore nie miesiącu maju. Zarząd miasta Elmwood Park zgodził
uwzględniałyby powiązan z zarządem szczebla losię pokryc koszty benefitow, wyposazenia i treningu
kalnego, stanowego, czy federalnego. Okręg szkolny urzędnika, okręg szkolny zas pokrywałby większosc
ciągle dostosowuje się do trudnosci naszego stanu z kosztow wynagrodzenia.
zapewnieniem budzetu, łagodzeniem brakow w
budzecie, z nadawaniem nowych nakazow roznego
Jak wspomniano juz wczesniej, Urzędnik od
kształtu i wielkosci, co prowadzi do ciągłego stresu. Zasobow miałby swoje biuro w szkole sredniej, ale
Nie mozna powiedziec tego samego o relacji na
dostępny by był innym budynkom, w czasie treningu
szczeblu lokalnym.
zamykania szkoły w czasie zagrozenia z zewnątrz
Miasto Elmwood Park

W ostatnim semestrze biuro Okręgu szkolnego i
zarząd miasta Elmwood Park nawiązały konwersację
odnosnie zatrudnienia przez okręg Urzędnika od
Zasobow, ktory rezydowałby w budynku szkoły
sredniej i dostępny by był celem asysty, szkolenia i
wydania konstruktywnej opinii rowniez dla innych
placowek. W związku z wielkoscią okręgu i społecznosci uwaza się, ze urzędnik powinien byc z
Elmwood Park, z czym zgadza się Departament
Policji z Elmwood Park i River Grove. Aby zapewnic
pokrycie prawne dla Urzędnika od Zasobow prawni-

lub wewnątrz, asystowałby w prowadzeniu cwiczen
zachowania na wypadek aktywnego strzelca,
dostarczałby opinii w planowaniu zwalczania
kryzysu, projektow terenowych i budynkow, a takze
w dostarczaniu odpowiedniego i znaczącego treningu. Zatrudnienie urzędnika nie zmieniłoby roli
Młodszych Urzędnikow udostępnianych czterem
budynkom szkolnym przez Departament Policji
Elmwood Park.

Wymieniona pozycja urzędnicza spodziewana jest
ewoluowac w czasie, ale zarowno Okręg szkolny jak i

Departament Policji Elmwood Park wierzą, ze jej
stworzenie to solidny punkt startu w kontynuowaniu zapewniania bezpieczenstwa w okręgu,
dostarczania treningu dla personelu i uczniow, a
takze budowania relacji pomiędzy Okręgiem, miastem i społecznoscią. Spodziewne jest
międzyrządowe porozumienie i rekomendacje dla
Zarządu Edukacji celem zatwierdzenia zmiany w
maju lub w początkach czerwca najpozniej.
Okręg szkolny sponsorował rowniez, razem z Departamentem Policji Elmwood Park, dwa publiczne
wydarzenia związane ze zdrowiem i bezpieczenstwem i kontynuuje budowanie pozytywnych relacji z
wieloma departamentami miasta. Okręg chciałby
podziękowac panu Skip Saviano, burmistrzowi miasta, panu Paulowi Volpe, menadzerowi urzędu miasta, panu komendantowi Frankowi Fagiano,
komendantowi policji, panu Dino Braglia, dyrektorowi Departamentu Prac Publicznych i Wody, i innym
osobom, za ich asystę i obecnosc w roznych
sprawach. Z niecierpliwoscią oczekujemy na dalszy
rozwoj naszych relacji w następnych latach.
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A co z Rządem Federalnym?
Na poziomie federalnym, Ministerstwo Oswiaty i Wychowania
nie przedstawiło niczego, co
spowodowac by miało
wstrząsające zmiany. Probowało
wycofania niektorych z dokumentow dotyczących protekcji i
wskazowek odnosnie tych dokumentow, ale te dwa ciągle obecne
tematy związane są z finansami. A
szczegołowo, finansami odnoszącymi się do funduszy Tytułow i sciezek kariery i technologii. Co do funduszy Tytułow,
zawsze istnieje zagrozenie ich
utraty, ale to dotyczyłoby takiej
mnogosci okręgow szkolnych, ze
taka sytuacja prowadziłaby do
politycznej porazki. Co do sciezek
kariery i technologii, rząd
kontynuuje zachęcanie do
dalszych prosb o subwencje i
zachęca do podązania tymi
sciezkami, ale ilosc dostępnych
funduszy w połączeniu z wieloma
barierami w odniesieniu do
kwalifikujących się uczniow, a
takze wymagany mechanizm relacjonowania, sprawiają, ze oferta
jest dla wielu niezbyt atrakcyjna.

District Office
Elmwood Park CUSD 401
8201 W. Fullerton Ave.
Elmwood Park, IL 60707

Stan Illinois
Wydaje się, ze duzo uwagi poswięcilismy
stanowi Illinois. Ale nie mozna zapominac jak roczny kryzys budzetowy,
niedofinansowane zobowiązania emerytalne, ciągłe mowienie o zamrozeniu
podatkow od nieruchomosci,
niedofinansowana nowa formuła finansowania okręgow szkolnych, brak
zmniejszenia się niedofinansowanych
zobowiązan, zwiększanie się stanowych
nakazow, mowienie o nałozeniu parametrow na srodki finansowe okręgow
szkolnych, kontynuowanie planowania
skonsolidowania okręgow, wymieniając
tylko niektore z problemow, utrudniają
planowanie przez okręg szkolny
przyszłosci.
Mając nadzieję na to, ze znaleziony
zostanie stały model na finansowanie
szkoł i wypełnione zostaną zobowiązania finansowe, a okręgowi szkolnemu

pozostawi się wybor
co do opcji
dostępnych dla uczniow w czasie ich
kariery edukacyjnej,
okręg szkolny będzie
musiał przyjąc
działania te wybrane
przez Springfield,
gdy tylko takie się
pojawią.
Jestesmy w trakcie zmian co do modelu,
ktora mogą i dotyczyc będą kazdego
okręgu, zmian dotyczących min. uczenia
się opartego na kompetencjach na poziomie szkoły sredniej, nowego systemu
raportowania osiągnięc szkolnych opartego na stanowym planie Every Student
Succeeds Act. Nie ma jednak jeszcze
pełnych informacji co do tych zmian.

Idąc Naprzód
Mam nadzieję, ze po przeczytaniu Punktow Uwagi, są Panstwo zorientowani co
do wizji przyszłosci dla naszych uczniow, personelu i społecznosci Elmwood
Park i co do jej wyzwan. W najblizszych latach pojawi się wiele tematow, inicjatyw i wydarzen tj. np. nowy rozkład dzwonkow w gimnazjum i w szkole sredniej,
Karta Postępow w Nauce oparta na standardach nauczania w K-5, rozszerzenie
inicjatywy 1:1, zaproponowanie nauczania w trybie przyspieszonym na kazdym
poziomie klasowym, a takze naprawy w budynkach.
Wierzymy jednak, ze realizując i kompletując wizję uczynimy nasz okręg szkolny
konkurencyjnym w stosunku do sąsiedzkich i innych okręgow i nadal będziemy
atrakcyjną społecznoscią do wprowadzenia się, a dla obecnie tu mieszkających
będziemy inwestycją, ktora przyniesie owoce.

Phone:
708-452-7292
Fax:
708-452-9504
E-mail:
d401info@epcusd401.org
Website:
www.epcusd401.org
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The Elm
Robotics team

