
 

 
                                                                                                            

З питаннями, будь ласка, звертайтеся в технічний відділ за адресою helpdesk@auburn.wednet.edu, або за 
телефоном 253-931-4940. 

 
 

Повідомлення про технологічні оновлення станом на 2018 - середину 2019 року 
для сімей 

 
Тримаємося на зв’язку 
 
Цього року - а він вже четвертий за програмою впровадження наших технологій 
персонального спілкування - ми продовжимо обирати найкращі з досягнень в процесах 
оновлення технологій шкільного навчання. Цієї осені планшети в навчальних класах 
дитячих садків було замінено приладами 360-Touch Chromebooks. Це дозволило 
нашим учням-дошкільнятам мати доступ до більшої кількості навчальних ресурсів. 

Учні також мали більше різноманітності у можливості 
працювати з планшетом, водночас починаючи опановувати 
клавіатуру. Інструменти на зразок Seesaw дозволили 
найменшим з наших учнів зберігати свідоцтва їхнього навчання онлайн, 
демонструвати їх членам сім’ї та отримувати відгуки, які теж можна зберігати. 
 
Ті ж самі прилади 360-Touch Chromebook наразі є стандартом для всіх кабінетів системи 
початкового структурованого навчання (elementary Structured Learning Classrooms), 
завдяки чому учні з інвалідністю мають доступ до тих самих навчальних ресурсів, що й решта 
їхніх однолітків. Сенсорний екран допомагає учням з обмеженнями моторної функції мати 
кращий доступ до навчальних засобів. Незалежність усіх учнів підвищено за рахунок доступу до 

великої кількості програм з аудіо- та візуальною підтримкою. 
 
Протягом цього навчального року комп’ютери вчителів також буде змінено на 360-Touch Chromebook. Планшетна форма 
дозволить вчителям бути більш вільними у пересуванні кабінетом, дозволить сильніше взаємодіяти з учнями та 
приймати разом з ними рішення щодо навчання в режимі реального часу. Вчителі зможуть відображати вміст свого 
мобільного пристрою на екранах шкільного кабінету, де б вони при цьому не знаходилися в межах власне класного 
приміщення, та зможуть також обирати сторінки з приладу учня для відображення та ознайомлення. Більше інформації 
про прилад 360-Touch ви можете знайти тут. 
 
 
Поліпшення доступу та безпеки 
 
За лаштунками навчального процесу ми прагнемо надавати більш надійні послуги у шкільних 
кабінетах. Наразі ми автоматизували створення реєстраційного запису учня, тож одразу після 
зарахування до школи для учня створюється реєстраційний запис (акаунт) у мережі Google та 
в шкільній мережі. Технічний засіб інтеграції даних Clever дозволяє зв’язати обрані навчальні 
ресурси з акаунтом учня, тож це дає можливість одразу після входу до мережі мати пряме 
підключення до вказаних ресурсів. Дошкільнята та учні 1 класу наразі можуть входити до системи за 
допомогою бейджа з QR-кодом у шкільному кабінеті. Учні 2-12 класів можуть входити до Clever, 
перебуваючи вдома, і це дає доступ до мережевих підручників по програмам з читання та математики на 
рівні відповідного класу чи навчального курсу.  
 
Securly - це новий фільтр, який застосовується до тих комп’ютерів Chromebook учнів середньої школи, 
які використовуються вдома. Засіб Securly щотижня повідомляє членів сім’ї учня середньої школи через 
батьківський портал про історію пошуків учня в мережі та позначає підозрілу поведінку. Для 
персоналу школи протягом дня також є можливість отримувати попередження про випадки 
цькування (булінг) та про заподіяння учнем собі шкоди.  
 
Ознайомтеся з інформацією про Clever, Securly та інші засоби за адресою тут. 
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