Варіанти класів Відмінності для семикласників
Будущие семиклассники и семьи,

Як майбутній учень 7-го класу в 2021-2022 навчальному році, ваш учень може записатися на
класи Відмінності в школі середніх класів.
Всі студенти можуть зареєструватися на класи Відмінності в одній або декількох областях
навчання, включаючи: вивчення англійської мови (ELA), громадські науки і природничі науки.
Учні, які навчаються за програмою Особливо Обдарованих в шостому класі, будуть автоматично
зараховані в класи Відмінності за програмою ELA і суспільних наук з можливістю відрахування на
свій розсуд. Щоб зареєструватися на клас Відмінності природничих наук, всім студентам
необхідно вибрати курс у своїй реєстраційній формі.
При реєстрації студентів на класи Відмінності сім'ї повинні враховувати сильні сторони і інтереси
своїх студентів. Щоб допомогти з цим рішенням, будь ласка, зверніться до таблиці нижче.
Що може очікувати студент від класу (ів) Відмінності?
Мистецтво англійської мови (ELA) та
Природничі науки
громадські науки
• Більш глибоке розуміння концепцій
• Дослідження і вивчення засновані на
STEM
інтересі студентів
•
Вивчення кар'єри STEM
• Складний текст
• Навчання за допомогою постанови
• Прискореного навчання
завдань
• Глибокий аналіз
•
Дослідження і вивчення засновані на
• Партнерська і групова робота
інтересі студентів
• Обговорення і дебати
• Реальні застосування в реальних
• Складний словниковий запас
ситуаціях
• Вивчення першоджерела
• Прискорене навчання
• Навчання на основі інтересів
• Поглиблений аналіз
• Спільна робота
• Науково-комунікаційні практики
• Підготовка до поглиблених класів в
школі старших класів
Звички успіху класів Відмінності:
• Наполегливість
• Самомотивація
• Цікавість
• Впевненість в академічних навиках
• Швидко засвоює книги і теми
• Відкритий пробувати нові стратегії і процедури
• Сильний інтерес в області вмісту

Варіанти класів Відмінності 8-го класу
Майбутні восьмикласники і сім'ї,
Як майбутній учень 8-го класу в 2021-2022 навчальному році, ваш учень може записатися на класи
Відмінності в школі середніх класів.

Всі студенти можуть зареєструватися на класи Відмінності в одній або декількох областях
навчання, включаючи: вивчення англійської мови (ELA), громадські науки і природничі науки.
Учні, які навчаються за програмою Особливо Обдарованих в 7му класі, будуть автоматично
зараховані в класи Відмінності за програмою ELA і суспільних наук з можливістю відрахування на
свій розсуд. Щоб зареєструватися на клас Відмінності природничих наук, всім студентам
необхідно вибрати курс у своїй реєстраційній формі.
При реєстрації студентів на класи Відмінності сім'ї повинні враховувати сильні сторони і інтереси
своїх студентів. Щоб допомогти з цим рішенням, будь ласка, зверніться до таблиці нижче.
Що може очікувати студент від класу (ів) Відмінності?
Мистецтво англійської мови (ELA) та
Природничі науки
громадські науки
• Більш глибоке розуміння концепцій
• Дослідження і вивчення засновані на
STEM
інтересі студентів
•
Вивчення кар'єри STEM
• Складний текст
• Навчання за допомогою постанови
• Прискореного навчання
завдань
• Глибокий аналіз
•
Дослідження і вивчення засновані на
• Партнерська і групова робота
інтересі студентів
• Обговорення і дебати
• Реальні застосування в реальних
• Складний словниковий запас
ситуаціях
• Вивчення першоджерела
• Прискорене навчання
• Навчання на основі інтересів
• Поглиблений аналіз
• Спільна робота
• Науково-комунікаційні практики
• Підготовка до поглиблених класів в
школі старших класів
Звички успіху класів Відмінності:
• Наполегливість
• Самомотивація
• Цікавість
• Впевненість в академічних навиках
• Швидко засвоює книги і теми
• Відкритий пробувати нові стратегії і процедури
• Сильний інтерес в області вмісту

Якщо у вас є питання, будь ласка, зв'яжіться з учителем класу вашого учня або фасилитатором програми
Особливо Обдарованих.
Candice Anderson – McKnight & Risdon

425.204.3854

candice.anderson@rentonschool.us
Heather Szczepanski – Dimmitt & Nelsen
heather.szczepanski@rentonschools.us

425.204.2332
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