DRAFT
6. INCENTIVAR A APRENDIZAGEM ALÉM DA ESCOLA:
(legendas - a ser determinado)

Não se pode esperar que as escolas abordem as lacunas de oportunidades por conta própria. Para
abordar essas lacunas, precisamos adotar uma perspectiva mais ampla sobre quando e onde a
aprendizagem acontece. Reconhecemos que existem habilidades importantes que não podem ser
desenvolvidas totalmente dentro dos prédios da escola, salas de aula e durante o dia letivo. Nós
envolveremos organizações da comunidade, instituições de ensino superior e a comunidade empresarial
para tornar toda a cidade em uma sala de aula. Ao fazer isso, recorreremos à diversos tipos de recursos,
talentos e conhecimentos de Boston para enriquecer o aprendizado de nossos alunos.

PRIORIDADES
●

Conectar os alunos a programas após a escola e de verão de alta qualidade e, no ensino médio,
experiência profissional e estágios para incentivar o aprendizado, desenvolver habilidades e o
desenvolvimento de capital social.

●

Colaborar com organizações e agências parceiras para fornecer experiências de aprendizado e
desenvolvimento de habilidades, principalmente para focar em habilidades sociais e emocionais
essenciais para o desenvolvimento dos jovens, além de habilidades profissionais essenciais para se
obter êxito na faculdade e na carreira.

●

Coordenar com organizações parceiras que podem trabalhar com alunos e funcionários da escola
durante o dia letivo para fornecer mais oportunidades e serviços para mais alunos, principalmente
na forma de orientação e apoio ao aluno.

●

Focar na conscientização da faculdade e da carreira que leva a caminhos claros para a educação
pós-secundária, treinamento e oportunidades de carreira.

●

Envolver os principais parceiros nos processos de tomada de decisão, a fim de orientar a
programação e desenvolver um ano letivo coerente e uma experiência de verão para os alunos.
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META PRINCIPAL: A ser determinado

Medidas de progresso alinhadas: (todas as medidas separadas por EL, SWD, etnia, desvantagem econômica e outros
grupos)

A ser determinado

