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AVID në
Shkollat Publike të Worcester
Shkollat Publike të Worcester-it
AVID Zyra e Distriktit
20 Irving Street, Worcester, MA 01609
508-799-3283

AVID SCHOOL WIDE PILOT
* Burncoat Middle School
* Dr. Arthur F. Sullivan Middle School

Shkollat Tetëvjeçare
Burncoat Middle School
508-799-3390
Forest Grove Middle School
508-799-3420
Dr. Arthur F. Sullivan Middle School
508-799-3350
Worcester East Middle School
508-799-3430

Shkollat e Mesme
Burncoat High School
508-799-3300
Doherty Memorial High School
508-799-3270
North High School
508-799-3370
South High Community School
508-799-3325
Worcester Technical High School
508-799-1980

Një sistem i përgatitjes për në
kolegj që nga fillorja deri në
shkollën e mesme, që është
ndërtuar të rrisë të mësuarit dhe
performancën në shkollë, me
qëllim pranimin në një kolegj
katër vjeçar.

AVID Shkollat Fillore
City View Discovery School
508-799-3670
Chandler Magnet School
508-799-3452
Columbus Park Preparatory School
508-799-3490
Goddard School of Science &
Technology
508-799-3594
Nelson Place School
508-799-3506
Norrback Avenue School
508-799-3500
Quinsigamond School
508-799-3502

Missioni i AVID është që të
zvogëlojë boshllëqet e arritjeve
duke përgatitur të gjithë nxënësit
për të qënë gati për në kolegj
dhe për sukses në një shoqëri
globale.

Cfarë është AVID në Shkollat
Publike të Worcester-it?

Ndihmësit (Tutors)
Tutorët janë nxënës shumë të motivuar kolegji që
janë një komponent i rëndësishëm i suksesit të klasës
së Zgjedhur AVID. Ata ndihmojnë mësuesit e AVID në
lehtësimin e aksesit të programit mësimor rigoroz për

~ AVID i Mesëm (Secondary) ~
AVID është një sistem nga klasa e shtatë deri në të
dymbëdhjetë, që përgatit nxënësit e programit

nxënësit.

Familja

mësimor të mesëm për pranim në kolegj katër vjeçar.

Familjet janë një komponent jetik i suksesit të

Këta janë nxënës që janë në gjendje të plotësojnë

nxënësve AVID. Ata ftohen të marrin pjesë në AVID

një program mësimor përgatitës kolegji, por që kanë

Family Workshops ku familja mund të mësojë mënyra

nevojë për mbështetje gjatë ndeshjes me klasat më

se si të ndihmojnë të mësuarin e nxënësit. Ata

rigoroze që do ti drejtojnë ata për një karrierë të

gjithashtu inkurajohen që të mbajnë rregullisht

suksesshme kolegji dhe më tej. Komponentët

kontakt me mësuesin e AVID.

kryesorë të AVID janë udhëzimet mësimore, tutorë
ndihmues për në kolegj, aftësi organizative, the
fokusim në mënyrën e lartë të të menduarit.

~ AVID Fillor (Elementary) ~
Mësimet e AVID-it fillor kanë një qasje sistematike
duke filluar nga klasa e gjashtë dhe vazhduar poshtë
deri në klasat më të ulta të fillores.
Strategjitë mësimore përfshijnë:
• Mbajtje shënim e fokusuar

Komuniteti
Kolegjet, Universitetet, dhe bizneset lokalë tregojnë
mbështetjen e tyre për AVID në shumë mënyra
akademike. Bizneset lokalë mbështesin AVID
nëpërmjet Family Awareness Nights,
ekskursione në kolegje, materiale për në klasë dhe
angazhim financiar për trajnimet e AVID. Kolegjet
dhe universitetet lokalë mbështesin AVID me tutorë.

• Vendosja e qëllimeve
• Organizim me dosje
• Lexim për të mësuar/Shkrim për të mësuar
• Grupim bashkëpunues
• Të menduar i shkallës së lartë dhe aftësi pyetjesh

Nxënësit
Nxënësit e AVID janë regjistruar në klasat rigoroze të
shkollës që përfshijnë
AP (Advance Placement), Honors, klasa përgatitëse
kolegji si dhe klasa zgjedhëse AVID që jepen nga një
mësues i trajnuar AVID-i.

AVID Panairi i Kolegjit për Kërkimin e Suksesit

Stafi Mësimor
AVID Projektet e Shërbimit Mësimor
Sistemi AVID përfshin mësues të rinj dhe koordinatorë
që janë të përkushtuar t'ju shërbejnë nevojave të
nxënësve të AVID. Ata punojnë së bashku në
organizimin e programit mësimor dhe aktiviteteve
rigoroze që i mbajnë nxënësit të angazhuar. Stafi
mësimor i AVID gjithashtu punon shumë ngushtë me
kolegët e Shkollave Publike të Worcester-it në
implementimin e starategjive të AVID për përgatitjen
e nxënësve programin mësimor të kolegjit dhe për të
punuar me këshilltarët për ti drejtuar nxënësit drejt
procesit aplikues për në kolegj.

Zyra e Distriktit të AVID
20 Irving Street, Worcester, MA 01609
508-799-3283

