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Піврічний звіт для родин про технології, 2017–2018 навчальній рік 

 
Забезпечення кожного учня індивідуальним 
пристроями! 
 
В 2014 році завдяки інвестиціям громади в технологічний збір для 

шкільного округу Auburn почалася наша робота для забезпечення 

кожного учня з 2-го по 12-й клас індивідуальним пристроєм. Ми 

майже досягли цієї мети! 

 

З осені у руках учнів середніх класів знаходиться більше 8 100 

комп'ютерів Chromebook, з якими вони не розстаються ані в школі, ані вдома, які вдень 

допомагають їм вчитися в класах, а після закінчення занять — по всьому нашому 

району. Крім доступу до служби Google Classroom, пакету G Suite for Education, 

різновиду браузера Chrome та засобам роботи в Інтернеті, учні також одержали 

доступ до зростаючої кількості цифрових ресурсів для роботи в класі. Нова програма 

суспільних наук для середніх класів, платформа тестування по математиці для 

середніх класів iReady, матеріали по дисциплінах STEM для середніх класів, а також 

ресурси по читанню Actively Learn забезпечують захоплюючу роботу учнів у класах. 

 

У цьому місяці в шкільному окрузі Auburn завершується установка шаф для зберігання та зарядки 

пристроїв Chromebook у всіх кабінетах для учнів з 2-го по 5-й клас. Наші останні чотири початкові школи 

одержать пристрої Chromebook для 1-го класу з розрахунку 1 пристрій на 2 учнів. У структурованих 

навчальних центрах початкових шкіл також реалізуються пілотні технологічні проекти для визначення 

оптимальних пристроїв для розгортання в цих класах до кінця поточного навчального року. У початкових 

класах також часто використовуються засоби Google Classroom, G Suite for Education та iReady. Щоб 

допомогти родинам успішно користуватися цими ресурсами вдома, на сторінці для родин (For Families) 

веб-сайту технічного відділу https://www.auburn.wednet.edu/familytech.  

 
 

Шкільний округ Auburn одержує визнання на загальнонаціональному рівні  

 
У грудні шкільний округ Auburn серед 11 шкільних округів з восьми був визнаний 

гідним нагороди School of TechXcellence Award журналом District Administration. 

Цією нагородою, заснованою разом з компаніями HP та Intel, відзначаються школи, які реалізували 

інноваційні, ефективні та відтворювані технологічні програми, які суттєво сприяють успіху учнів. Шкільний 

округ ASD був відзначений за конференції #TechConnect, які дозволяють вчителям допомагати один 

одному освоювати використання технологій для навчання учнів у наших класах. 
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Користуйтеся мобільними можливостями!  
 

Служба сімейного доступу Skyward дозволяє всім членам родини перевіряти 

відвідуваність учнів, оцінки, оплату харчування, одержувати повідомлення вчителів та 

іншу інформацію через Інтернет. Усією цією інформацією можна зручно користуватися з 

телефону за допомогою додатка Skyward Mobile App. За даними на початок першого 

семестру менш ніж 20 % батьків і опікунів учнів середніх класів стежили за їхньою 

успішністю через Інтернет, при тому що серед учнів 50 % перевіряли свої оцінки через 

Інтернет. Подивимося, як ці обидві цифри збільшаться в другому семестрі! Скористайтеся нашими 

інструкціями з реєстрації в службі Skyward Family Access Mobile Access на веб-сайті 

https://www.auburn.wednet.edu/familytech.  
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