
 
 

                                                                                                          

З питаннями звертайтеся в технічний відділ за адресою helpdesk@auburn.wednet.edu  
або телефонуйте нам за номером 253.931.4940. 

 
 

 
 

Звіт для родин про технології, 2018–2019 р. 
 

Нові ресурси змінюють систему навчання 
 

Технології проникають в усі навчальні плани шкільного округу Auburn School 
Distric. Кілька нових ресурсів вже розгорнуті в класах або заплановані на осінь 
для доповнення важливої локальної роботи в класах: 
 

• «Wonders Online — це наша головна подія!» — за словами вчителя 2-го 
класу зі школи Chinook, Тіффані Крісс (Tiffany Kriss). Цей новий інструмент 
дає можливість відразу надавати учням відкликання під час Інтернет-
заходів та ігор, орієнтованих на навчання та оцінку навичок читання й 
письма. 

• У всіх учнів початкової школи на пристроях Chromebook буде 
встановлений додаток Quaver, що дозволяє вивчати й створювати музику 
у власному темпі та на своєму рівні. 

• У кабінетах природничих наук для середніх класів, а в наступному році й 
для старших класів, додаток STEMscopes дає учням доступ до постійно 
обновлюваного відеоконтенту та інтерактивного контенту, який ілюструє 
природні феномени по усьому світі.  

• Впроваджені в середніх і старших класах нові математичні матеріали Big Ideas включають Інтернет-
ресурси, які редагуються, для проведення оцінок і тренування навичок з упором на математику в 
реальному світі. Повна іспанська версія доступна в Інтернеті.  

• Новий інтерактивний текст Avancemos буде включати статті, подкасти, відео та вправи по аудіюванню, а 
також відповідні до рівня тексти для учнів, які вивчають іспанську. 

• Вчителі хімії в старших класах використовували відкриті освітні ресурси CK12 для оптимізації тексту для 
учнів шкільного округу Auburn School Distric. Рішення Google Classroom буде використовуватися для 
поширення безкоштовного, інтерактивного контенту, який дозволяє дати більше матеріалів для 
експериментів і практичних занять в рамках обмеженого бюджету. 

 
 

Комунікації та безпека для родин 
 

Google тепер вимагає дозволу для використання учнями у віці до 18 років 
додаткових сервісів Google, таких як Bookmarks, Google Earth та Youtube. 
Для участі в деяких інших програмах, які викладачі використовують у 
класах, також потрібен дозвіл батьків, звичайно якщо їм не виповнилось 
13 років.  
 

Хоча усе використовуване учнями програмне забезпечення ретельне 
перевіряється та контролюється, для шкільного округу Auburn School 
Distric важливо, щоб родини одержували інформацію про програмне 
забезпечення, що використовується в наших класах. На веб-сайті 
шкільного округу, присвяченому технологіям, створена сторінка Data 
Security for Parents (безпека даних для батьків), щоб надати цю 

інформацію. Див. www.auburn.wednet.edu/Tech4Families  
 

Дві інших зміни будуть опубліковані восени. Youtube тепер буде працювати в режимі Restricted Mode, щоб 
навчальний контент надавався в більш обмеженому форматі. Крім того, починаючи з осені всі батьки 
учнів класів K-12 будуть мати доступ до порталу Securly Home, щоб батьки могли відслідковувати дії своїх 
учнів в Інтернеті в їхніх облікових записах. Повідомлення електронної пошти з відомостями для реєстрації 
буде відправлено восени. 
 

Стежте влітку за повідомленням для родин із проханням заповнити форму Parent Technology Agreement 
Form (форма згоди батьків на використання технологій) в Skyward, що надає відповідні дозволи 
учням.  
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