ኦገስት 24፣ 2020
የተከበራችሁ የቲታን ተማሪዋች፣ ቤተሰቦች እና ጎዯኞች
ይህ የዜና መፅሄት በ2020-2021 የትምህርት ዓመት በሴፕቴምበር 8 ቀን ወዯ ትምህርት ቤት ስንመሇስ ስሇሚኖረው የቲታን ቨርችዋሌ ፕሇስ የጊዜ ሰላዲ ማብራሪያ
እንዯሚሰጥ ተስፋ አዯርጋሇሁ። የእኛ ሰራተኞች ተገቢውን ምክር ሇመስጠት፣ ሇጥያቄዎ መሌስ እንዯሚሰጡ እና ላሊ የሚፍሌጉትን ዴጋፍ ተዘጋጅተው የሚጠብቁ
መሆኑን እንዯሚረደ ተስፋ አዯርጋሇሁ።
የቲታን ቨርችዋሌ ፕሇስ የኤ.ሲ.ፔ.ኤስ. የዘርፈ-ብዙ ስራ እቅዴ አዘጋጅ ቡዴኖች ት/ቤቶች መሌሶ ሇመክፈት እቅዴ አካሌ በመሆን የጊዜ ሰላዲ የተዘጋጀው ነው።
ሁለንም ሉፈጠሩ የሚችለ ነገሮች ያገናዘበ የዴብሌቅ የጊዜ ሰላዲ ጨምሮ ፣ ሙለ በሙለ ቨርችዋሌ የጊዜ ሰላዲ እና በአካሌ በመገኘት የሚሰጥ ትምህርት የተዘጋጀ
ያካተተ ነው። የጊዜ ሰላዲው የተወሰነው ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. በቨርችዋሌ በሴፕቴምበር እንዯሚሰጥ ባሳወቀበት ወቅት የተገሇፀ ሲሆን ጠቃሚ የሆኑ ጥቂት ነገሮች አብሮ
ያከተተ መሆኑን ተገሌፃሌ። የተማሪው እና የአስተማሪው ቨርችዋሌ የስራ መጠን፣ እና ከእኛ የስፕሪንግ ወቅት ቨርችዋሌ ሌምዴ የተወሰደ ሇተማሪው ጠቃሚ የሆነ
ሌምድች። ይህ የጊዜ ሰላዲ ሇተማሪዋች ውጤታማ መሆን እንዱችለ ፍትሃዊ የሆነ እዴልችን እንዯሚፈጥር አምንበታሇሁ።
የቲታን የቨርችዋሌ ፕሇስ የጊዜ ሰላዲ በቨርችዋሌ ክፍሌ ውስጥ ሇማስተማር እና ሇተማሪዋች ሇመማር አዱስ እውቀት ሇማስተማር፣ የማስተማር ዴጋፍ ሇማዴረግ ፣
ከአስተማሪዋችና ሰራተኞች ጋር ግንኙነቱን ሇመፍጠር እና ተማሪዋችን የትምህርት ቤት ኮሚዮኒቲ ግንኙነታችውን እንዱጠብቁ ሇማዯረግ ያግዛሌ። በሁሇተኛ ዯረጃ
ት/ቤት ዯረጃ የቨርችዋሌ ፕሇስ+ የጊዜ ሰላዲ የሚያካትተው የሲንክሮኒክስ እና አሲንክሮኒክየስ ትምህርት ጊዜ የያዘ ሲሆን የሴምስተር ቆይታ ወይም የአንዴ ሙለ
የትምህርት ዓመት የሚቆይ ሉሆን ይቻሊሌ። ከታች ያሇው መረጃ የጊዜ ሰላዲውን የበሇጠ ሇመረዲት እንዯሚያግዝ ተስፋ አዯርጋሇሁ።

የቲታን የቨርችዋሌ ፕሇስ የጊዜ ሰላዲ
ሰኞ የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን
በየሳምንቱ ሰኞ ሇሰራተኞች የእቅዴ ማውጫ ጊዜ ነው እና ሇተማሪዋች ዯግሞ የአሲንክሮኒክስ የትምህርት ቀን ነው።



የእኛ ሰራተኞች በመሊ ትምህርት ቤቱን ያቀፈ ስብሰባ በማካሄዴ ያሳሌፉለ፣ የሙያ ስሌጠና ትምህርት፣ በትምህርት ይዘት ሊይ የተመሰረተው የሙያ
ትምህርት ኮሚዪኒቲ(PLC) ስበሰባዋች እና ሇሳምንቱ ትምህርት የግሌ የትምህርት ዝግጅት ያዯርጋለ።



ተማሪዋች የአሲንክሮኒክስ የትምህርት ሲሰሩ ይቆያለ። በአሲንክሮኒክስ የትምህርት ቀናት ተማሪዋች ተሇዋዋጭ እና ፍትሃዊ የሆነ እዴሌ ያገኛለ ቀኑን
ሙለ ሇማከናወን እዴሌ ያገኛለ። የአሲንክሮኒክስ የትምህርት እንቅስቃሴዋች በካንቫስ ውስጥ ያገኛለ። የተሇያዮ እንቅስቃሴዋች ያካትታለ እና የመማሪያ
ዴጋፍ ሪሶዋርሶችን ያገኛለ ሇምሳላ፤ የተቀደ የማስተማሪያ ቪዱዬዋች እና የኦንሊይን የቤት ስራዋች። ይህ ጊዜ ትምህርት ሇመከሇስ እና ክሬዱት ሇማሻሻሌ
ሉውሌ ይችሊሌ።

ከማክሰኞ እስከ አርብ በቀጥታ የሚተሊሇፍ የትምህርት አሰጣጥ
ከማክሰኞ እስከ አርብ በቀጥታ የሚተሊሇፍ የሲንክሮኒክየስ ትምህርት ቀናት ቀኑ የሚጀምረው ጥዎት 8.30 ሲሆን የሚያቆመው ከቀኑ 3.15 ሊይ ነው።



በቀጥታ በአስተማሪ የሚሰጥ ትምህርት ክፍሌ የሚወስዯው ጊዜ ከ50 እስከ 60 ዯቂቃ ይሆናሌ ።



እንዱሁም የአሲንክሮኒክየስ ትምህርት ጊዜ በቲታን የቨርችዋሌ ፕሇስ የጊዜ ሰላዲ ውስጥ በ8.30 ጦት የሚጀመረው በታሳቢነት ተካቶሌ።



በየሰዓቱ ተማሪውን ስሇመገኘቱ የስም ጥሪ ይኖራሌ

የቲታን የአሲንክሮኒክስ የጥዋት ክፍሌ ጊዜ
የሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት ተማሪዋች የትምህርት ቀን የሚጀምረው በአሲንክሮኒክየስ ትምህርት የጊዜ ሲሆን ከጥዎት 8.30 እስከ 10.00 ዴረስ ይሆናሌ።



ይህ ጊዜ የተመዯበው ሇአሲንክሮኒክየስ ትምህርት የጊዜ ሲሆን ተማሪዋች በካንቫስ የተሰጠው የቤት ስራ የሚሰሩትበት ጊዜ ይሆናሌ።



በተጨማሪ በዚህ በተመዯበው የጊዜ ሰላዲ ወቅት የሲንክሮኒክስ የተመረጡ ዴጋፎች ሇተማሪዋች የሚሰጥበት ወቅት ነው። ሇምሳላ አስተማሪዋች የተወሰኑ
ቁጥር ያሊቸው ተማሪዋች ቡዴኖች በተወሰኑ ርእሶች በሚመሌከት የተሇየ ዴጋፍ እና የቤት ስራዋችን በሚመሇከት ምክክር ሇማዴረግ ሉውሌ ይችሊሌ።

የመጀመሪያ ምዴብ ጊዜ (ብልክ) አንዴ ዓመቱ የሚቆይ ክፍሇ ጊዜ
በ10.00 ጥዎት ተማሪዋች ወዯ መጀመሪያ ምዴብ ጊዜ ክፍሇ ጊዜ ይገባለ። ይህም ብልክ 1 ተብል ይጠራሌ።



የመጀመሪያው ክፍሌ ጊዜ የሚዯረገው ግንኙነት 60 ዯቂቃዋች ይቆያሌ ይህ ሁለም የቲታን የሚገባበት ይሆናሌ ዓመቱን በሙለ የሚቆይ የትምህርት
ዓይነት የሚከታተለበት እንዱሁም የማህበራዊ፣ የስሜት የአካዲሚ ትምህርቶች (SEAL) የሚከታተለበት ነው። በተሇይ በዚህ ጊዜ ተማሪዋችን ሇማገዝ
በጣም አስፈሊጊ ይሆናሌ።



በዴጋሚ ይህ ክፍሌ ዓመቱን ሙለ የሚካሄዴ ነው።

ምሳ እና የአእምሮ ማሳረፊያ
ተማሪዋች እና ሰራተኞች ከዚህ ግዜ በኋሊ ከ11.00 ጥዎት እስከ እኩሇ ቀን ዴረስ የምሳ የእረፍት ጊዜ ይኖራቸዋሌ።

ብልክ 3 ፣ 5 እና 7 ሲንክሮኒክየስ ትምህርት ጊዜ
ከማክሰኞ እስከ አርብ በቀጥታ የሚተሊሇፍ ከእኩሇ ቀን ጀምሮ ተማሪዋች ሶስት ተጨማሪ የሲንክሮኒክየስ ትምህርት ብልክ ክፈሇ ጊዜ ይኖራቸዋሌ።



በአንዯኛ ሴምሲተር በእነዚህ የክፍሇ-ጊዜያት ብልክ 3 ፣ 5 እና 7 ተብሇው የተሰየሙት እያንዲንዲቸው ሇ50 ዯቂቃ ይቆያለ በመሃሌ 20 ዯቂቃ እረፍት
ይኖራሌ።



በእነዚህ የክፍሌ ጊዚያት ተማሪዋች በሴምሲተር የሚቆዪ ትምህርቶች ይከታተሊለ እና በቀጣት በአስተማሪ የሚሰጥ ከፍተኛ ተሳትፎ የሚጠይቅ እና
ማብራሪያዋች የሚሰጡበት ትምህርት ይከታተሊለ። ይህም ማሇት ተማሪዋች ዝም ብሇው የኮምፒወተር መስኮቱን የሚመሇከቱበት ጊዜ ይሆናሌ ማሇት
አይዯሇም። የእኛ ሰራተኞች ከቴክኒዋልጂ መሳሪያዋችን በመጠቀም ተማሪዋች ተሳታፊ እንዱሆኑ እና ራሳቸው በንቃት ተሳታፊ ሇማዴረግ ይሰራለ።

በሴምሲተሩ መጨረሻ ሊይ ተማሪዋች በተሟሊ መሌኩ የብልክ 3፣ 5 እና 7 ኮርሶችን ያጠናቅቃለ። ተማሪዋች ዓመት በሚወስደ ኮርሶች የሚሳተፉ በእነዚያ ኮርሶች ሊይ
ይቆያለ በሁሇተኛ ሴምሲተር ወቅት።

ሁሇተኛ ሴሚስተር ብልክ 2 ፣ 4 እና 6
በሁሇተኛ ሴሚስተር ወቅት ተማሪዋች የሲንክሮኒክስ ትምህርት ከጥዎት 8.30 እስከ 10.00 ዴረስ ይቀጥሊለ እና የብልክ አንዴ የዓመቱ ቀጣይ የሲንክሮኒክስ
ትምህርት ከ60 ዯቂቃ ከ10.00 ጥዎት እስከ 11.00 ዴረስ ይከታተሊለ። ከሴሚስተር አንዴ የተሇየ ነገር የሇም።



ተማሪዋች አሁን ሶስት አዱስ የሲንክሮኒክስ ክፍሌ ይኖራቸዋሌ ብልክ 2፣ 4 እና 6 የሚባለ ኮርሶች። በሁሇተኛው ሴምሲተሩ መጨረሻ ሊይ ተማሪዋች
በተሟሊ መሌኩ የብልክ 1፣ 2 ፣ 4 እና 6 ኮርሶችን ያጠናቅቃለ።

ስሇሆነም በትምህርት ዓመት መጨረሻ ሊይ ተማሪዋች 7 ኮርሶችን ማጠናቀቅ ይችሊለ በተሇመዯው የትምህርት ዓመት ሊይ የሚያጠናቅቁትን።

የሴምሲተር ቆይታ ያሇው ወይም የዓመት ቆይታ ኮርስዋች
የእኛ ቲታንፕሇስ የጊዜ ሰላዲ ሇተማሪዋች እና ሇሰራተኞች በይዘቱ ሊይ እንዱያተኩሩ ያስችሊቸዋሌ የክሬዱት የማሻሻያ ግዜ ከመስጠት ባሻግር። የሴሚስተር ቆይታ
ያሊቸው ኮርሶች ሞዳሌ ሇተማሪዋች ትንሽ ስራ ማሇት አይዯሇም። ሆኖም ግን በአንዴ ጌዜ ጥቂት ክፍልችን ማስተናገዴ ማሇት መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው ።



በሁሇተኛ ሴምሲተር ወቅት ተማሪዋች ከ8.30 ጥዎት እስከ 10.00 ዴረስ ያሇውን ክፍሇጊዜ ሇአዲንቫስ ፕላስሜንት (AP)፣ ሇጥምር ፕሮግራም (DE)
ሇመከታተሌ እና ሇትምህርት ይዘት ሇማጥናት መጠቀም ይችሊለ።

እንዱሁም አስተማሪዋች ጥቂት ተማሪዋች ይኖራቸዋሌ በአንዴ ጊዜ በሴሚስተር ሊይ የተመሰረተ ሞዳሌ ሲጠቀሙ እና ተማሪዋች በሚገባ ሇማወቅ ያስችሊቸዋሌ።
ሆኖም ግን ጥቂት ኮርሶች ዓመቱን በሙለ መቀጠሌ ይኖርባቸዋሌ። ይህ ጊዜ የሚፈሌጉ የኮርስ ዓይነቶች፤ የሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት ኮርሶች፣ የተወሰኑ የአዲንቫስ
ፕላስሜንት ኮርሶች (AP) እና ሇተማሪዋች የEL እንዱያገኙ የተዘጋጁ የተወሰኑ ኮርሶች ወይም የሌዩ ትምህርት አገሌግልቶች ያካትታሌ። ላልች ኮርሶች ሇምሳላ
የትርዒት አርት በተጨማሪ ዓመቱን ሙለ እንዱሰጡ ይዯረጋሌ።
አንዲንዴ የAP ኮርሶች ዓመቱን በሙለ የሚካሄደ ሉሆን ይችሊሌ ላልች ዯግሞ በሴሚሲተር ብቻ የሚወሰኑ ይሆናለ። እነዚህን ውሳኔዎች ስንወስዴ ትሌቅ ጥንቃቄ
አዴረገናሌ። የኤ.ፒ. (AP) ፈተናዋች የሚካሄደት በሜይ ወር እንዯሆነ እንረዲሇን። ስሇሆነም ተማሪዋችን ዴጋፍ ሇመስጠት ሇአንዯኛ ሴሚስተር ብቻ ሇማዯረግ
ፌብሩዋሪ ፣ ማርች እና ኤፕሪሌ ተማሪዋች ሇኤ.ፒ.(AP) ዝግጁ መሆናቸው ሇማረጋገጥ ከጥዎት 8.30 እስከ 10.00 ሰዓት ዴረስ ያሊውን ጊዜ የጊዜ ሰላዲ
እንጠቀማሇን። የኮላጅ ቦርዴ ጠቃሚ የሆነ የመማሪያ ማቴሪያሌ አዘጋጅቶሌ ሇአስተማሪዋችና ሇተማሪዋች የሚጠቀሙበት በእነዚህ ጊዚያት ከፈተና አስቀዴሞ አዲዱስ
ነገሮች እንዱጨብጡ ሇማዴረግ ።
የተማሪው የጊዜ ሰላዲ (ስኬጅውሌ) በሚወስደት ኮርሶች የሚወሰን ነው እና የኮርስ ምርጫቸውን ከዋናው የጊዜ ሰላዲ ጋር በማስተያየት ሁሌግዜም በየዓመቱ
እንዯሚዯረገው ሁለ። አንዴ ተማሪ ሇአንዴ ዓመት የሚቆይ ከአንዴ ኮርስ በሊይ ከመረጠ ተማሪው ከአንዴ በሊይ ኮርስ ሉወስዴ ይችሊሌ። ይህም ባሊቸው የጊዜ ሰላዲ
ውስጥ እንዱስማማ ይዯረጋሌ። በሴፕቴምበር መጀመሪያ ሊይ ተማሪዋች እና ቤተሰቦች የተወሰኑ መረጃዋችን የያዙ የጊዜ ሰላዲቸው ይዯርሳቸዋሌ የሚወስድቸው ኮርሶች
የትኛው ዓመቱን እንዱቀጥሌ የትኛው በሴሚስተር እንዯሚጠናቀቅ የሚገሌፅ ።

አንዲንድች ነገሮች አዱስ ሉመስለ እንዯሚችለ እረዲሇሁ እና አንዲንድች ዯግሞ የተሇመደ የሚታወቁ ናቸው። እባክዎን ይገንዘቡ እኛ እዚህ ያሇውን ሇእናተ እገዛ
ሇማዴረግ ነው! የእኛ የትምህርት ቤት አማካሪዋች፣ አስተማሪዋች እና ሁለም የዴጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በቅርብ ጊዜ ወዯ ስራ ይመሇሳለ። ስሇሆነም እገዛ ወይም እርዲታ
የሚፈሌጉ ከሆነ ከእኛ ጋር ይገናኙ። የ2020-2021 የትምህርት ዓመት በተጠናከረ ሁኔታ ሇመጀመር በጉጉት እንጠብቃሇን።

ከምስጋና ጋር፣
ፒተር ባሊሥ (Peter Balas) ርእሰ መምህር
የቲ.ሲ. ዊሉያም ከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት
የኪንግ ስትሪት ግቢ
ሚኒ ሐዋርዴ ግቢ
ሳታሊይት ግቢ (ካምፓስ)

በቲወተር ገፅ ያግኙኝ ፤ @TCWprincipal

