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Annan Information
Observera att utarbetandet gör öppningsdeklarationen som helhet mer specifik. Det är under
sommarlovet när studenter spenderar mer tid hemma och i deras samhälle att prestationsgapet
accelereras. St Louis College Prep kommer inte att ha en traditionell sommaruppehälle, men
använder istället akademimodellen: sex veckor i skolan, en veckas lärare i bruk och en
veckors skolbrott året runt. Det finns verkligen pedagogiska system som inte är organiserade i
betygsnivåer och som låter eleverna flytta i olika steg. Så småningom kommer nya dialoger att
äga rum och nya perspektiv kan genereras. På vilket sätt skiljer sig behörig forskning inom

samhällsvetenskapen från naturvetenskapliga ämnen. Studenten, som antogs, kom till klassen
med liten eller ingen kunskap om ämnet, satt under instruktören och i slutet av kursen visade
sig hur mycket av instruktörens kunskaper som hade givits genom ett prov eller ett papper.
Med så många tillvägagångssätt hjälper det om dina matchar med den skola du undervisar i.
Vi lär Bibeln som berättelsen om Guds frälsande nåd i Kristus. Om din skolas primära fokus
är att uppnå det högsta examensresultatet möjligt och det inte stämmer överens med din
personliga pedagogiska filosofi, var inte rädd för att prova en ny miljö. Janus och nymf
Camasene var föräldrarna till Tiberinus, vars död i eller vid floden Albula orsakade att den
döptes till Tiber. Detta maximerar de positiva fördelarna som kommer naturligt med någon
självförbättrad profetia. Dessutom möjliggör en träningsperiod på tre dagar i veckan att
eleverna får frivillig tid att spendera på specialområden och kreativt intresse (inklusive sport
och musiklektioner) på fredagar och måndagar. Särskilda läromedel bör också ges vid
lämpliga tillfällen för att stödja eleverna i deras lärande.
CCS finns för att skapa en lärande gemenskap som utmanar eleverna att uppfylla denna höga
uppringning. En allmän regel är att uttalandet ska skrivas med publiken i åtanke. Förberedelser
för det nya skolåret eller en klassrumsändring: Hur har din erfarenhet i klassrummet förändrat
din pedagogiska filosofi. Skolor och lärare ges stor frihet att definiera läroplaner inom
kollegiala strukturer. I sin dialogrepublik utarbetade han en vision om utbildning där olika
grupper av studenter skulle få olika typer av utbildning, beroende på deras förmågor, intressen
och stationer i livet.
Vid SKPS har vi ett starkt och engagerat välfärdsteam som arbetar med en rad organisationer
för att ge det nödvändiga stödet till studenter och deras familjer. Efter varje sexveckorsperiod
kommer lärare att ha en vecka att tillsammans analysera resultaten av dessa bedömningar och
utforma lektionerna för nästa sexveckorsperiod. Tack så mycket för att spara vår
homeschooling-upplevelse. En av mina förhoppningar som lärare är att införa en kärlek att
lära mig i mina elever, eftersom jag delar min egen passion för att lära mig med dem.
Demokratiska processer upprätthålls hela tiden med studenter som arbetar gemensamt i
grupper, delar idéer och löser skillnader genom dialog och med vägledning från läraren. Läs
om hur Sonlights tillvägagångssätt till homeschooling gör det möjligt! Kontakta. Det tidtestade
klassiska tillvägagångssättet för utbildning är ett bevisat sätt att uppnå dessa mål.
Eftersom Kristus längtar med oss, så är CCS långvarig med eleverna när vi kommer
tillsammans med kristna föräldrar i deras ansträngningar att höja sina barn som skattade
medlemmar av Kristi kropp. Detta ses bäst i de aktuella reformdidogerna där diskussionerna
vanligtvis saknar något djup av förståelse och faller tillbaka till politiska soundbites. De flesta
har ingen aning om att det finns en stor värld fylld av människor som har helt olika
erfarenheter från sig själva. På så sätt arbetar eleven inte för läraren utan för egen kunskap och
omedelbar användning i ministeriet. Implikationen här är att lärare och studenter är alla elever.
Fokus ligger främst på att undervisa resonemang och visdom snarare än fakta, liberalkunnen
snarare än yrkesutbildning.
Liksom madrasahs (som hänvisade till högre utbildning), var en maktab ofta knuten till en
moské. Varje akademisk kamp, relationer misslyckande och missade möjligheter hjälper oss
att se vårt behov av att hävda värde genom vårt arv i Kristus snarare än i vår prestations ära.
CCS samarbetar med hemmet och kyrkan för att främja kritiskt tänkande baserat på sanningen
som finns i Guds ord. Varje elev beviljas rätten att lära sig, att förfråga och att utforska utan

återhållsamhet. Vårt mål är att förbereda våra elever så att de kan blomstra i dagens värld. Hon
älskar att resa, läsa och arbeta med sitt släktträd, där hon har spårat sina rötter hela vägen
tillbaka till sin 10: e farfar, som föddes i Tyskland år 1644. Om de (eller du) inte förstår något,
kolla upp det. Värderingsutveckling sker genom studentintrång i Western Australia
Curriculum, deltagande i Atwell College-livet och studenter som ingår i Atwell Community.
Kan utbildningsforskning syfta till objektivitet och produktion av objektiva resultat, eller är
det oundvikligt subjektivt.
Jag har en vision av en värld där människor lär sig att respektera, acceptera och omfamna
skillnaderna mellan oss, som kärnan i vad som gör livet så fascinerande. Med särskild
uppmärksamhet åt sådan mångfald pekar multikulturalister på hur de faktiska
utbildningsmålen och praxisna gynnar de särskilda kulturgruppernas intressen på andras
bekostnad. Vi tror att allt har sin plats i Hashems värld. Det sägs att en bild är värd tusen ord.
Varje aspekt av St. Louis College Preps kultur kommer att betona att du deltar och lyckas på
college. Det handlar om hjärtat, sinne, kropp och styrka som behandlas genom akademiker,
idrott och konst, men också genom autentisk relationsbyggnad där lärare ödmjukt strävar efter
att lära känna eleverna och älska dem djupt, eftersom de avbildar Guds kärlek för dem i
Kristus. Källor för din pedagogiska filosofi är dina livsupplevelser, dina värderingar, miljön
där du bor, samspel med andra och medvetenhet om filosofiska tillvägagångssätt. Louis
College Prep tror på att förbereda alla studenter att vara agenter för positiv förändring i deras
samhälle, så varje nivå kommer att engagera sig i årslånga serviceinlärningsaktiviteter.
I en skola som ser lärararbetet som heligt, är lärare en del av ledarskapet och har möjlighet att
ge sin kompetens till skolans förbättring. Lärande handlar om att konstruera idéer i stället för
att passivt absorbera information eller öva färdigheter. Att veta att Guds handlande i våra liv är
avsedda för vår "goda" kommer att bidra till att skapa en tacksamhet till de saker som andra
gör för oss (Fil 4: 6, 7; 1 5:18; Kol 2: 7; Ef 5:20). SERVICE: En ande av ödmjukhet i fokus på
andras behov. Undervisningen i klassrummet är inte att göra vad studenten eller läraren tycker
om, men den ska innehålla kritik och utvärdering. Förutom kurser i klassrummet erbjuder
Phonics Phactory OPTIONAL ELECTIVES att utöva andra specialiserade akademiska sysslor.
Kulturella anslutningar som ingår i alla ACIS-turer tar kulturell förståelse till en helt ny nivå.
Precis som dina barn lärde sig tala genom att kopiera ditt korrekta tal, så lär de sig att skriva
genom att kopiera fina skrivelser. För vissa är det verkligen känt att de kan växa och förändras
på sätt som de aldrig hade drömt var möjliga.
Utövandet av rationell tanke ses som det yttersta syftet för mänskligheten. Piaget lägger stor
vikt vid barns utbildning. Emellertid tillämpar utbildare som delar en av dessa distinkta
uppsättningar av övertygelser om verklighetens natur för närvarande alla dessa världsfilosofier
i framgångsrika klassrum. Låt oss utforska var och en av dessa metafysiska tankskolor. Dewys
pedagogiska filosofi uppmuntrar lärare och elever att utforska de postmoderna perspektiven
att ifrågasätta föreskrivna svar och överväga flera realiteter. Perennialism fokuserar på de
universella sanningarna som har stått emot testet av. Dessa kompetenser introduceras och
förstärks i alla delar av vårt program. akademiker, konster och friidrott.
Rousseau hade också en annan teori om mänsklig utveckling. där Platon höll att människor
föddes med färdigheter som var lämpliga för olika kastar (fast han inte betraktade dessa
färdigheter som ärvde), höll Rousseau att det fanns en utvecklingsprocess som var gemensam
för alla människor. Samtidigt engagerad i akademisk rigor erbjuder vi studenter olika
möjligheter att tjäna samhället och utveckla ledarskapsförmåga. Att skapa en miljö i ordning

och struktur, där lärare kan fokusera på undervisning och studenter kan fokusera på lärande,
är avgörande för förmågan hos St. Dessutom fokuserar vårt program på en väl avrundad
utbildning som uppmuntrar till kritiskt tänkande, kreativitet och utveckling av effektiva
kommunikationsförmåga. Här är mitt uttalande om pedagogisk filosofi som det framgår idag.
Ovanstående uppgift kräver självklart att vi ska svara på frågan "Vad är bra utbildning?".

