
Гібридні графіки особистого навчання та 
дистанційного навчання для 8-12 класів
Ось як виглядатиме шкільний день у середній школі Кавелеро середньої та 
середньої шкіл Лейк Стівенс.

До 19 квітня всі студенти отримуватимуть графіки, характерні для їхніх класів та викладачів.

Навчальний день для 8-12 класів продовжуватиметься з 9:30 до 15:45.

Гібридний графік особистого навчання Графік дистанційного 
навчання

Навчання для гібридних студентів, що працюють
особисто, буде БЛЕНДОМ:

• Особисті інструктажі, в університеті, 2-3 дні на тиждень
• Поєднання *прямої трансляції інструкцій та / або дистанційного навчання 

в режимі реального часу на сесіях, які студенти знайомі з дистанційного 
навчання цього року, 2-3 дні на тиждень

• Діяльність на вимогу, знайома студентам дистанційного навчання цього 
року, п’ять днів на тиждень

Навчання для студентів 
дистанційного навчання
буде БЛЕНДОМ:

• Поєднання *інструкцій прямої 
трансляції та / або дистанційного 
навчання в прямому ефірі на 
сесіях, які студенти знайомі з 
дистанційного навчання цього 
року, п’ять днів на тиждень

• Діяльність на вимогу, знайома 
студентам дистанційного 
навчання цього року, п’ять днів на 
тиждень

Щотижневий розклад на кампусі

Когорта А Когорта Б

Понеділки та вівторки та 
чергування середи.

Четвер і п’ятницю та 
чергування середи.

9:30 - 13:10 9:30 - 13:10

Чергуючі середи припадають на 21 
квітня, 5 травня, 19 травня та 2 червня

Чергуючі середи припадають на 28 
квітня, 12 травня, 26 травня та 9 червня

Коли студенти не перебувають 
у студентському містечку, вони 

навчатимуться завдяки поєднанню 
активних сеансів та заходів на 
вимогу. Викладачі повідомлять 
індивідуальний графік навчання 

студентів до 19 квітня.

Коли студенти не перебувають 
у студентському містечку, вони 

навчатимуться завдяки поєднанню 
активних сеансів та заходів на 
вимогу. Викладачі повідомлять 
індивідуальний графік навчання 

студентів до 19 квітня.

І в моделях гібридної очної, і дистанційної форм навчання середи продовжуватимуть навчальні 
заходи на вимогу, знайомі студентам дистанційного навчання цього року.Середа

Пряма трансляція - це коли камера налаштована для одночасного зйомки та проектування 
інструкцій вчителя в класі з учнями. Студенти отримують доступ до цієї інструкції прямої трансляції 
через Google Meet.

*Пряма
трансляція

Обід та сніданок щодня подаються поза містечком. Ми закликаємо сім’ї продовжувати користуватися 
безкоштовним набором їжі в середу.Харчування
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https://www.lkstevens.wednet.edu/Page/92

