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Pusat Keberhasilan Akademik NDCL Memperluas Dukungan Untuk  
Pencapaian Semua Siswa  

 
Berkat pendaftaran kami yang cukup banyak dan dana tambahan dari pemerintah federal, Pusat 
Keberhasilan Akademik Sekolah Notre Dame-Latin Cathedral di Chardon, Ohio telah secara dramatis 
memperluas dukungan akademik untuk semua siswa di semua mata pelajaran inti setiap hari dalam 
seminggu.  
  
Pusat Keberhasilan Akademik, yang dimulai pada tahun 2016, 
mencerminkan sikap pendidikan NDCL bahwa semua siswa 
mendapat manfaat dari bantuan yang diberikan ketika  
mereka berusaha mencapai tujuan akademik mereka. NDCL 
menerapkan model tersebut yang telah digunakan di 
universitas-universitas di berbagai belahan dunia.   
  
“Dukungan akademis lebih dari sekadar kelas remedial,” 
ungkap Suster Michelle Marie Kelly, yang telah memimpin 
Pusat Keberhasilan Akademik sejak awal. "Siswa yang 
berjuang tentu membutuhkan dukungan, tetapi begitu juga 
siswa berprestasi saat mereka maju ke tingkat keberhasilan 
akademik berikutnya."  
  
Menurut Suster Michelle, staf pusat sekarang termasuk lima 
pelatih akademik penuh waktu, lima pelatih akademik paruh 
waktu, dan satu pelatih akademik sukarela. Para pelatih 
bertemu dengan siswa di Sisters of Notre Dame Learning 
Commons selama Enhanced Learning Blocks (ELBs)( Bidang Pembelajaran yang disempurnakan), selama 
Lion Time pada hari Selasa sampai Jumat, dan setelah sekolah pada hari Senin sampai Kamis 
  

 Selain bantuan akademik berdasarkan permintaan, pelatih akademik 
mengembangkan relasi dan mengamati kemajuan setiap siswa yang 
memiliki ELB. Pembina akademik telah menghubungi melalui email ke 
orang tua dari semua siswa ini.  
  
Dengan tingkat kepegawaian yang meningkat, pelatih akademik sekarang 
dapat fokus bekerja dengan berbagai departemen akademik untuk 
menghubungkan sesi pembinaan dengan materi dan keterampilan yang 
diajarkan di kelas.  
  
“Pembina akademik kami bekerja keras untuk membangun relasi dengan 
siswa, orang tua, dan guru kelas yang akan membentuk tonggak 
keberhasilan siswa kami di tahun pertama sekolah menengah mereka dan 

seterusnya,” Suster Michelle menekankan.  
Dalam beberapa minggu mendatang, Academic Success Center akan menyelenggarakan Freshman Success 
Series, yang akan memberikan pelatihan kepada Lions terbaru kami dalam penetapan tujuan, keterampilan 
belajar dan organisasi, manajemen stres, persiapan ujian, dan banyak lagi. Siswa dan orang tua akan segera 
menerima informasi lebih lanjut tentang Seri Sukses Siswa Baru (Freshman).  
 

     

 

  

ELEMEN KEBERHASILAN: Junior Jordan 
Giudice mereview tugas Kimia dengan Suster 
Sister Karen Dolovacky, salah satu dari 11 
pelatih akademik di Pusat Keberhsilan 
Akademik NDCL. 


