
PSC 3.0 IMPORMASYONG BUOD PLANO NG PAARALAN 

PARA SA: MGA AKADEMYA NG EDUKASYON AT EMPOWERMENT (AEE) PILOT 

PAARALAN SA CARSON 

IMINUNGKAHI NG: AEE DISENYO KOPONAN 

PARA SA: CARSON HIGH SCHOOL 

 

Pakay at Tanaw ng Paaralan 

Ang mga Academies ng Education at Empowerment (AEE) may bisyon ng paaralan kung saan 

ang mga maestra, mga mag-aaral, magulang, at mga miyembro ng komunidad ay nagtutulungan upang 

maibunyag ang mga potensyal ng mag-aaral at bigyan-sigla sa mga ito upang makagawa ng isang 

positibong epekto sa kanilang lipunan. Partikular, inaasahan namin na makagawa ng lipunan 

nakakamalay na maestra at aktibong taong-bayan. AEE ay magiging isang paaralan kung saan ang mga 

mag-aaral ay maidugtong yung natutunan sa silid-aralan sa mga tunay na sitwasyon ng mundo at 

gamitin ang kaalaman upang makagawa ng isang pagkakaiba. 

Kapag nakatapos na ang mag-aaral sa AEE, ang mga mag-aaral ay upang bumalangkas at 

pagdugtoning ang mga kumplikadong akala, magpakita ng kasanayan sa panunuring pag-iisip tulad ng 

pagtatanong, pag-aaral at pagsusuri, at makapagtrabaho nang epektibo pag kasama ang isang grupo. Sa 

karagdagan, ang mga nakapagtapos sa AEE ay malalaman kung paano gamitin at pakita ang mga akala 

gamit ang teknolohiya at gumawa ng mga koneksyon sa pagitan ng mga akademya at mga sitwasyon sa 

totoong mundo. Ang mga mag-aaral ng AEE rin ay makakasali sa isa sa dalawang academya, isa 

tumututok sa mga karera kasama ang mga bata at yung isa para makita ang isyung katarungan ng 

lipunan sa komunidad. Upang makapagtapos ang mga mag-aaral, lahat ay inaasahan na gawin ang 

bawang kurso ng A-G at pumasa sa mga klase nila mayroong C o mas mahusay na marka. Inaasahan din 

ang mga mag-aaral na lumahok sa mga klase na pantas-aral at mga elektibong kurso ng academya. 

 

Pagdisenyo ng Planong Batay sa Data at Programang Educasyonal para sa Mag-aaral 

Mga kailangan ng mag-aaral: 

 Bawasan ang porsiyento ng pagpapanatili ng first year 

 Bawasan ang porsiyento baksak sa kurso ng A-G  

 Dagdagan ang porsiyento mahusay sa matematika 

 Taasan ang pag-academyang pagganap ng maliliit na grupong kasaysayan ngkukulang sa serbisyo. 

Tinitiyak na handa para sa kolehiyo at karera ang mag-aaral: 

 Mga mahahalaga at koneksyon para sa first year: Upang maialok ang mga  mahalagang 

kulang sa papasok na first year ay sa Math at Ingles, ang mga mag-aaral ay luluhok sa isang 

kurso ng interbensyon na makakatulong sa pagpapabuti sa kasanayan ng mga mag-aaral . 

Estudyante pagkatapos ilapat ang kanilang mga kasanayan sa mga proyekto na hinihikayat ang 

mga mag-aaral na hands-on at nakatuon. AEE naniniwala na ito ay isang mahalagang 

interbensyon dahil na hinihikayat nito at suporta ng tagumpay sa kanilang mga akademikong 

klase at engages ang mga mag-aaral sa kanilang edukasyon sa pamamagitan ng proyekto batay 

pag-aaral. 

 Freshmen ng Tagumpay Academy: Habang ang kanilang ikasiyam grado taon ang lahat ng 

AEE mag-aaral ay maging isang bahagi ng Freshmen Success Academy (FSA). ikasiyam grado 

na mga mag-aaral ay magbahagi ng core group ng mga guro at lumahok sa isang espesyal na 

dinisenyo kurikulum na umaakit, suporta at pumukaw sa mga mag-aaral upang maging 

academically matagumpay. AEE ay naniniwala na FSA ay magbigay ng ikasiyam grado na mga 

mag-aaral sa akademiko at panlipunang mga gamit na kinakailangan upang matiyak na ang 

pagsulong ng mag-aaral sa ikasampo grado. 

 Pantas-aral kurso: Mga mag-aaral ay lumahok sa isang 7 pantas-aral sa panahon ng kurso kung 

saan sila ay lumahok sa antas ng grado na naaangkop na mga gawain upang matiyak ang 

tagumpay ng mag-aaral sa paaralan at ihanda ang mga ito para sa kolehiyo at karera. 

 Interdisciplinary Tagubilin: Grado antas ng akademikong mga koponan ng guro ay 

nagtutulungan sa kaugnayan ng pagtuturo ng mga paksa at pagsamahin ang mga karaniwang 



mga diskarte sa pagtuturo. Ang bawat interdisciplinary unit ay magtapos sa isang proyekto na ay 

isama ang mga kakayahan at mga konseptong itinuro sa aralin. Pananaliksik nagpapakita na 

interdisciplinary mga resulta ng pagtuturo sa pinataas na mag-aaral pagtutok, paglahok ng 

magulang, pagpasok at pagganap sa standardized pagsubok. 

Tagumpay Para sa Lahat ng Kumperensya: Success For All (SFA's) kumperensya: mag-aaral, ang 

mga magulang at mahahalagang mga matatanda ay lumahok sa mga pulong ng SFA kapag ang mga 

mag-aaral ay bagsak, exhibiting mahirap na pag-uugali, o mababang pagdalo. Ang pulong ay payagan 

ang mga magulang, mga guro, mga mag-aaral at mga miyembro ng komunidad na nagtutulungan upang 

mahanap ang mga solusyon para sa mga tagumpay ng mga estudyante. 

 

Edukasyonal Programa 

LAHAT ng mga mag-aaral sa AEE ay ipagkakaloob sa coursework na mahigpit at nakaka-

engganyo. Masidhing naniniwala ang AEE kurikulum na dapat interdisciplinary, proyekto-based 

at mga kamay-on na. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga mag-aaral ay hinihikayat na lumahok 

sa mga internships at mga parangal at mga kurso sa AP. Panghuli, naniniwala kami na ang lahat 

ng mga mag-aaral ay maging matagumpay kapag sila ay inaasahan na gumanap sa mataas na 

antas at ay binibigyan ng maraming pagkakataon upang magtagumpay. Ang mga sumusunod na 

kaluwagan ay din ginawa: 

Mag-aaral na may mga kapansanan - Lahat ng mga mag-aaral na may kapansanan na piliin upang 

lumahok sa AEE ay mainstreamed sa pangkalahatang edukasyon ng silid-aralan. Upang suportahan ang 

mga mag-aaral sa pag-aaral at mga pisikal na kapansanan, ang mga mag-aaral ay ipagkakaloob sa mga 

pagbabago at mga kaluwagan sa kanilang pag-aaral sa silid-aralan at iskedyul tulad ng ibinalangkas sa 

kanilang IEP at bilang naaangkop sa kanilang mga kapansanan.  

Socio-economically disadvantaged students - Ay ipagkakaloob ang mga mag-aaral na ayon sa 

kaugalian ay hindi masyadong pinapansin na may access sa AG kurso, mahigpit ang mga akademya pati 

na rin ang mga ekstrakurikular na gawain na hinihikayat ang mga mag-aaral sa kolehiyo na handa na sa 

kanilang tungkulin.  

Espesyal na pangangailangan ng mga mag-aaral - Mga mag-aaral na may espesyal na 

pangangailangan ay ipagkakaloob sa mga kasanayan na kinakailangan upang maging matagumpay sa 

high school at lampas. Sa pamamagitan na ito isama ang 7 iskedyul ng panahon na nagbibigay-daan 

para sa karagdagang mga pagkakataon upang maging matagumpay. Ang SFA kumperensya, mga klase 

sa pamamagitan at ang mga pantas-aral klase. Panghuli, ang mga mag-aaral ay makakaya ang lahat ng 

mga kaluwagan at mga pagbabago na kinakailangan upang matiyak ang tagumpay ng akademikong. 

Matalino na mag-aaral- AEE ay magbibigay sa lahat ng mga estudyante pati na rin ang likas na 

matalino populasyon na may mahigpit, makatawag pansin, interdisciplinary at proyekto based na 

kurikulum na batay sa mga pangangailangan AG. Likas na matalino mga mag-aaral ay hinihikayat na 

ibahagi ang kanilang mga kakayahan sa kanilang mga peers sa pamamagitan ng isang iba't ibang mga 

daluyan. 

Standard Ingles  Mag-aaral– Katulad ng mga ELL mag-aaral, ang mag-aaral ng SEL ay tinuturuan 

gamit ang SDAIE diskarte at plantsa. Sa karagdagan kurikulum ay dinisenyo upang ito ay kasama 

kultura at sensitive, pati na rin interdisciplinary na umaakit sa mga mag-aaral. 

Paaralan Kultura 

AEE Kultura: 

          AEE envisions ang isang kultura na kung saan ang mga mag-aaral ay highly motivated at 

yumabong academically sa isang ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Sa AEE, ang mga guro at kawani ay 

patuloy na nag tatrabaho upang gumawa ng isang pagaaralan kaugnay na sa gayon na ang materyal sa ay 

ay masaya, nakapupukaw at makahulugan. Mga mag-aaral ay nailantad sa kung ano ang kinakailangan 

upang magtagumpay sa isang kapaligiran ng kolehiyo pati na rin ihanda ang mga ito sa paglipat sa 

karera ng kanilang gusto. Panghuli, ang mga guro at kawani ay gagana sa gusali ng positibong relasyon, 

magdiwang ang mga mag-aaral akademikong tagumpay, at naghihikayat sa kanila na aktibong lumahok 

sa kanilang edukasyon.  

Isang araw sa buhay ng isang AEE mga mag-aaral: 



Mag-aaral sa AEE ay sa mataas na makatawag pansin, kamay sa classrooms. Sila ay inaasahang 

lumahok sa kanilang mga core akademikong klase ng Ingles, Math, Science at History pati na rin ang 

pagsali sa isang klase ng pantas-aral at karera batay o akademikong elektibo. Aaral ay idinisenyo sa 

interdisciplinary at mahigpit kaya na ang mga mag-aaral ay patuloy na nakatuon sa kritikal na mga 

kasanayan sa pag-iisip. Mga mag-aaral ay sa isang 7 block ng panahon ng iskedyul na mahanap sa mga 

ito sa panahon ng 1-6 sa Lunes at isang umiikot na block schedule ng 1, 3, 5, 7 sa Martes at Huwebes at 

2, 4, 6, 7 sa Miyerkules at Huwebes. 

Ekstrakurikular gawain: 

 • Club (i.e Green Team, Tao Karapatan Club, Hayop Karapatan Club, Pinuno ng Hinaharap, 

Pelikula Club, Hinaharap Nagtuturo, etc.) 

 Kolehiyo biyahe 

 Tabing-dagat biyahe at iba pang mga koponan ng gusali gawain. 

Pagtutok at paglahok ng Magulang 

 Sa isang maikling talata o paggamit ng mga puntos sa bala, talakayin ang mga estratehiya na 

gagamitin mo sa meaningfully umaakit ng mga magulang at tagapag-alaga sa akademikong 

tagumpay ng kanilang mga anak. 

AEE naniniwala na makatawag pansin ng mga magulang sa ang pang-edukasyon na proseso ay 

mahalaga para sa isang matagumpay na paaralan. AEE lantaran welcomes lahat ng magulang upang 

lumahok sa pang-edukasyon na proseso. Upang umaakit sa mga magulang, AEE ang tatanungin sa mga 

magulang na maging aktibo mga kalahok sa akademikong buhay ng kanilang anak sa pamamagitan ng: 

 Magbigay ng mga ito na may online access sa grado.   

 Kalahok sa pag-aaral kalagayan at pag-imbita ang mga magulang sa silid-aralan 

 Palamuti magulang paglahok at ang pagbabahagi sa pag-aaral ng karanasan ng kanilang anak 

sa mga mag-aaral na humantong kumperensya at showcases. 

 Magbigay ng pulong ng oras para sa magulang convenience. 

Bilang karagdagan, para sa mga magulang ng struggling mag-aaral AEE ay panatilihing sa kanila 

alam sa pamamagitan ng alinman sa pakikipag-ugnay sa mga magulang ng mga mag-aaral na 

makakatanggap ng anumang mga D&#39;s o nabigo sa ang limang ulat linggo progreso o 

pagsasagawa ng Tagumpay Para sa Lahat ng kumperensya kung saan ang guro, mga mag-aaral at 

mga magulang ay gumagana magkasama upang mahanap ang solusyon para sa mag-aaral 

tagumpay. Panghuli, ang mga magulang ay hinihikayat na sumali sa CEAC, ELAC, namamahala 

sa Konseho, kawani seleksyon komite at pulong ng PTA. 

Staffing 

   AEE ay naghahanap para sa mga highly qualified at motivated guro at kawani. AEE ay inaasahan na 

nagtutulungan collaboratively para sa pakinabang ng mag-aaral ng populasyon. Kabilang dito ang 

paggastos oras na lumilikha ng mga interdisciplinary unit sa iba pang mga miyembro ng faculty, 

kalahok sa mga ekstrakurikular na gawain sa mga mag-aaral, o mga kalahok sa mga komite upang 

matiyak ang makinis na gumagana ng paaralan. Panghuli, ang lahat AEE guro at kawani ay handa 

upang suriin at sinusuri sa pamamagitan ng kanilang mga peers. 

Aplikante Koponan Contact Impormasyon 

Mga Pangalan ng mga Lead at/o Team Member: Gabriel Paez, Lead  Team Member 

Makipag-ugnay sa Koponan ng aplikante Numero ng Telepono: 310-847-6000 

Contact Email ng aplikante Koponan: gap0784@lausd.net 
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