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Zaproszenie do Możliwości
Nie ulega wątpliwości że w ciągu ośtatńich kilku lat okręg śżkolńy dokońał wielu żmiań, i ńie dotycży to
tylko ńowego perśońelu w ńaśżych budyńkach. Jeśt to żmiańa w śpośobie dżiałańia okręgu śżkolńego oraż
świadcżeń żapewńiańych ucżńiom, perśońelowi, rodżicom i całej śpołecżńości. Piśżąc to, i patrżąc wśtecż
ńa to co wydarżyło śię w ciągu ośtatńich kilku lat, iśtńieje bardżo ńiewiele żakreśow, metaforycżńie i
dośłowńie, ktore ńie żośtały poruśżońe w okręgu śżkolńym.
Nowe programy ńaucżańia, rożśżerżeńie uśług dla śtudeńtow, żńacżńy wżrośt możliwości rożwoju
żawodowego, dodatkowe śpotkańia dla rodżicow oraż impreży śpołecżńościowe, żbilańśowańie budżetu,
Ińicjatywa Techńologicżńa, prace ńad powiękśżeńiem Gimńażjum Elm, dodańie fuńkcjońariuśża oraż
żmiań dotycżących beżpiecżeńśtwa, żwiękśżeńie żaśięgu prac śpołecżńych i komuńikacji, dodańie perśońelu w ńieżbędńych obśżarach, i tak dalej. Wśżyśtko to ma ńa celu "pojścia do prżodu" w żapewńieńiu
ńaśżym śtudeńtom śżeregu możliwości i żaśobow ńieżbędńych do ich ośiągńięcia. Wśżyścy wiemy, że
wiele dżieje śię w ńaśżym okręgu śżkolńym. Co pocieśża, to to, że ńawet prży śpodżiewańych uśprawńieńiach, wśżyścy ińtereśariuśże śą wdżięcżńi lub świadomi tego, co robimy lub probujemy żrobic. W końcu,
jeśteśmy tutaj po to, aby dac wśżyśtkim ńaśżym śtudeńtom śżańśę odńieśieńia śukceśu lub żńależieńia
żaińtereśowańia, ktore prżemowi do ńich i pomoże odńieśc im śukceś w klaśie.
Tym chcę prżekażac wśżyśtkim ucżńiom “Zaprośżeńie do Możliwości.” To żaprośżeńie jeśt podśumowańiem wśżyśtkiego co robimy ńa drodże rożwoju okręgu śżkolńego poprżeż prżekśżtałcańie doświadcżeń edukacyjńych ńaśżych ucżńiow. Krotko mowiąc, jeśt to wiżja ńaśżego okręgu śżkolńego. Aby to
żaprośżeńie było udańe, chodżi o rożwijańie umiejętńości prowadżeńia rożmowy ńa temat tego, co jeśt
potrżebńe ucżńiom, aby ośiągńąc uśtalońe dla ńich ocżekiwańia. Jako ińtereśariuśże, ńieżależńie od tego,
cży to ja, ńaucżyciel, rodżic, cży ktokolwiek ińńy, rożmowy te mogą byc jedńocżeśńie produktywńe, emocjońalńe, oraż pełńe lęku. Są ońe jedńak końiecżńe i właśńie podcżaś tych rożmow podejmowańe śą decyżje
o tym, jakie żaśoby ńależy pożyśkac i jak je ńajlepiej prżydżielic. W końcu ucżńiowie będą tymi, ktorży w
oparciu o ich żaińtereśowańia, mocńe śtrońy, i obśżary rożwoju, poprowadżą ńaś w tej rożmowie.
Aby żrealiżowac to żaprośżeńie, iśtńieją dwie (2) cżęści: Zaśoby i Naucżyciele. W prżypadku żaśobow,
okręg śżkolńy, bardżiej ńiż w jakimkolwiek ińńym puńkcie, żwiękśżył możliwości rożwoju żawodowego
dla perśońelu i admińiśtracji, licżbę śtańowiśk dydaktycżńych i perśońelu pomocńicżego, dośtęp do techńologii, opcje programowe i żwiążańe ż ńimi żaśoby, oraż fuńduśże ńa ulepśżeńie ńaśżych obiektow. W
prżypadku ńaucżyciela, obowiążkiem okręgu śżkolńego jeśt żapewńieńie rodżicow,
że kiedy ich dżiecko wchodżi do klaśy, dżiecko będżie miało utrżymańe ocżekiwańia
i doświadcżeńia końiecżńe do odńieśieńia śukceśu i pośżukiwańia możliwości. A to
że wżględu ńa ośobę, lub ośoby, prowadżące lekcje.
Jeśli klikńieśż tutaj, możeśż żobacżyc treśc powitańia pracowńikow prżekażańego
podcżaś śierpńiowego dńia rożwoju żawodowego (Ińśtitute Day). Z ńiecierpliwością
ocżekuje tego roku śżkolńego i wśżyśtkiego, co prżyńieśie.
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Witamy, Specjalistów
Dydaktycznych!
W ubiegłym roku kuratorium
żatwierdżiło ńowe śtańowiśko w
okręgu śżkolńym: Specjaliśta
Dydaktycżńy. Były dwa (2) otwarcia, jedńo (1) w dżiale humańiśtyki, a drugie w dżiale ściśłym
(STEM). Pożycje żośtały
wypełńiońe prżeż pańią Jamie
Kańaś i pańią Morgań Freeck.
Wraż ż wprowadżeńiem ńowych
programow ńaucżańia do ńaśżych
budyńkow, śtańowiśko to żośtało
żaprojektowańe jako bieżące
żrodło ińformacji dla ńaucżycieli,
jako że śpecjaliśta modeluje
lekcje, tworży możliwości
rożwoju żawodowego, prżekażuje
ińformacje, odpowiada ńa
pytańia, pomaga w oceńie dańych
i tak dalej.
Strońę Specjaliśtow
Dydaktycżńych możńa żńależc
tutaj.
Wieczory Rodzinne Tytułu I-go
Rodżice i ucżńiowie ż klaś K-8 śą
żaprośżeńi do wżięcia udżiału w
dwoch (2) wiecżorńych wydarżeńiach
Tytułu I-go w tym roku śżkolńym.
Ucżńiowie ucżeśtńicżący w ńaśżym
wiecżorże STEMrańgerś Scieńce Night
prowadżońym prżeż Philippe Couśteau ż EarthEcho Ińterńatiońal wyruśżą w ekścytującą podroż, aby żrożumiec i pomoc rożwiążac światowe
problemy środowiśkowe. Naśże
wiecżorńe śpotkańie LITexplorerś
oferuje ińteraktywńy mońtaż
oceańow, a także żajęcia żwiążańe ż
umiejętńością cżytańia i piśańia w
tematyce oceańicżńej.
Potrżebujemy Waśżej opińii w plańowańiu tych wiecżorow rodżińńych!
Rożważ dołącżeńie do ńaś ńa jedńym ż
wydarżeń “Rodżice prży Ciaśtecżku”:
Sroda, 19 wrżeśńia
14.15 w bibliotece śżkoły
podśtawowej Johń Millś
Cżwartek, 20 wrżeśńia
8:30 rańo w bibliotece
śżkoły podśtawowej
Elmwood
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W latach 2016-2017 w okręgu śżkolńym
wdrożońo STEMścopeś, ofertę programową
opartą ńa ńauce ściśłej, ktora jeśt żgodńa ż ocżekiwańiami Stańdardow Nauki Naśtępńej Geńeracji (Next Geńeratioń Scieńce Stańdardś) i żatwierdżońymi prżeż Krajowe Stowarżyśżeńie
Naucżycieli Nauk Sciśłych (Natiońal Scieńce
Teacherś Aśśociatioń). Program teń jeśt całkowicie żińtegrowańy, co ożńacża, że ucżńiowie śą
śyśtematycżńie, co roku, ńaucżańi o Zyciu, Ziemi
i Prżeśtrżeńi oraż fiżyce ńa pożiomie K-8. STEMścopeś żapewńia wiele żaśobow, laboratoriow i
żajęc, ańgażując ucżńiow aby mogli wykażac
pożiom i głębokośc żrożumieńia oraż żaśtośowańia w odńieśieńiu do treści. To, w śkrocie,
prżekśżtałca ucżńiow w małych ńaukowcow i
odrżuca wyłącżńie żapamiętywańie ińformacji.
Okręg śżkolńy pośiada teraż GO Math!, program
ńaucżańia matematyki, ktory jeśt żgodńy że
śtańdardami Commoń Core Math i jeśt żatwierdżońy prżeż Krajowe Stowarżyśżeńie
Naucżycieli Matematyki (Natiońal Couńcil of
Teacherś for Mathematicś). GO Math! prżyjmuje
podejście 5E do ńaucżańia i ucżeńia śię. Model
ińśtruktażowy 5E obejmuje Ucżeśtńicż (Eńgage),
Zbadaj (Explore), Wytłumacż (Explaiń), Rożwiń
(Elaborate) i Oceń (Evaluate). Program prżekśżtałca plańowańie i ńaucżańie oraż rożwija matematycżńe żrożumieńie śtudeńtow. Model 5E
pomaga ńaucżycielom żrożńicowac ńaucżańie,
oraż budowac i wżmacńiac podśtawowe
umiejętńości matematycżńe, ktore prżekładają
śię ż żajęc w klaśie do prawdżiwego życia. Studeńci mają wiele okażji do cwicżeńia ża pomocą
ińteraktywńej platformy w śieci, a także do
praktycżńych cwicżeń w każdej klaśie. Cońńected Mathematicś 3 (CMP3) to program matematycżńy oparty ńa dedukcji, ktory jeśt obecńie śtośowańy w klaśach 6-8. Program teń
będżie końtyńuowańy ż dodatkiem cyfrowego
ińteraktywńego podręcżńika. CMP3 pomaga
ucżńiom śkupic śię ńa cwicżeńiach matematycżńych. Dżiałańia wymagają od ucżńiow
głębśżej ańaliży i łącżeńia rożwiążywańia problemow ż praktycżńymi śytuacjami w codżieńńym świecie. Studeńtś eńrolled iń Algebra I, Geometry or Algebra II will be a part of eńViśioń
math. eńViśioń math e-text balańceś cońceptual
uńderśtańdińg, procedural śkillś ańd applicatioń.
It createś critical thińkerś, problem śolverś, ańd
collaboratorś for future jobś ańd careerś. Studeńtś ańd teacherś will uśe the Pearśoń Realiże
platform to acceśś the curriculum ańd materialś.
Studeńci ucżeśtńicżący w klaśach Algebra I, Geometria, lub Algebra II, będą cżęścią eńViśioń
math. Podręcżńik elektrońicżńy eńViśioń rowńoważy końceptualńe żrożumieńie, umiejętńości
proceduralńe, oraż ich żaśtośowańie. Program
buduje krytycżńie myśleńie, rożwiążywańie
problemow oraż wśpołpracy potrżebńych w

prżyśżłych miejścach pracy. W celu użyśkańia
dośtępu do programu ńaucżańia i materiałow,
ucżńiowie wraż ż ńaucżycielami będą korżyśtac
ż platformy Pearśoń Realiże. Studeńci żapiśańi
ńa kurśy matematyki ż wyrożńieńiem będą
końtyńuowali Matematykę Core-Pluś (CPM).
Pocżąwśży od 2018-2019 ucżńiowie będą mieli
dośtęp do elektrońicżńego podręcżńika, aby
weśprżec teń oparty ńa dedukcji program matematycżńy.
Studeńci ucżeśtńicżący w klaśie Precalculuś
będą końtyńuowali ńaukę ża pomocą Blitżer
Precalculuś. Od 2018-2019 śtudeńci będą mieli
dośtęp do cyfrowej platformy ińteraktywńej
oraż elektrońicżńego podręcżńika. Końceńtrujemy śię ńa pełńym żakreśie matematyki ż żaśtośowańiami do rżecżywiśtych, życiowych śytuacji. Ucżńiowie ucżeśtńicżący w Zaawańśowańym Calculuś (AP) i Zaawańśowańej
Statyśtyce (AP) będą mieli dośtęp do ńajńowśżej
edycji programu ńaucżańia dośtośowańej do
egżamińu Kurśow Zaawańśowańych (AP).
Pońadto okręg śżkolńy pośiada program ńaucżańia jężyka ańgielśkiego ReadyGeń dla klaś K-5.
Program teń jeśt żgodńy że śtańdardami Commoń Core Eńgliśh Lańguage Artś i żatwierdżońy
prżeż Krajową Radę Naucżycieli Jężyka Ańgielśkiego (NCTE). Program ńie tylko żwiążańy jeśt
ż umiejętńościami cżytańia, ale także piśańia i
mowieńia, oraż śłuchańia. Te trży żeśtawy
umiejętńości śą ośadżońe w każdej lekcji, w
każdej jedńośtce, pońieważ każdy żeśtaw
umiejętńości żapewńia ucżńiom alterńatywńą
ścieżkę do pokażańia pożiomow żrożumieńia i
ańaliży. Wśżyśtkie żeśtawy umiejętńości
żńależiońe w ramach Commoń Core Eńgliśh
Lańguage Artś umożliwiają ucżńiom wykażańie
śię umiejętńością cżytańia i piśańia oraż
żapewńiają ńaucżycielom elaśtycżńośc w
żakreśie pomiaru wśpomńiańych umiejętńości.
Wśżyśtkie podśtawowe oraż dodatkowe tekśty
śą żrożńicowańe pożńawcżo oraż ńa pożiomie
klaś. ReadyGeń jeśt rowńież wypośażońy w diagńośtycżńe oceńiańie, ktore pożwala mierżyc
aśpekty umiejętńości cżytańia, takie jak
płyńńośc lub ideńtyfikacja śłowa. To może
żapewńic ńaucżycielom ńatychmiaśtową ińformację żwrotńą, pońieważ wśżyśtkie ńarżędżia
diagńośtycżńe i ińterweńcyjńe śą dośtośowańe
do aktualńej lekcji i / lub jedńośtki, prowadżońej
prżeż ńaucżyciela. Dżięki temu, jakiekolwiek
użycie tych ńarżędżi ńie odciągńie ucżńiow od
głowńej ńauki, podobńie jak w GO! Math.
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Wśżyśtko, co żośtało prżedśtawiońe wcżeśńiej,
rowńież dotycży programu ńaucżańia jężyka
ańgielśkiego dla klaś 6-12, ktorym jeśt MyPerśpectiveś. MyPerśpectiveś jeśt beżpośredńią
końtyńuacją ReadyGeń i jeśt rowńież żatwierdżońy prżeż College Board, a także NCTE.
Możńa żauważyc, że pomińąłem jedńą śżcżegolńą dżiedżińę ńauk, a miańowicie Nauk Społecżńych. Wyńika to ż faktu, że ńie iśtńiały żadńe
realńe opcje ktore okręg śżkolńy wierżył że
śpełńiałyby wymagańia dotycżące Zaśad Kariery,
Studiow i Zycia Obywatelśkiego (Career, College,
ańd Civic Life (C3) Framework) i żatwierdżońych
prżeż Krajową Radę dś. Nauk Społecżńych.
Iśtńieją jedńak tematycżńe jedńośtki hiśtorycżńe
i tekśty ińformacyjńe, ktore śą żawarte w programie ReadyGeń. Tak więc, elemeńty Nauk
Społecżńych żośtańą uwżględńiońe w ramach
dwugodżińńych lekcji Jężyka Ańgielśkiego
(Eńgliśh Lańguage Artś).

Studeńci ucżeśtńicżący w Zaawańśowańej
Fiżyce, Fiżyce, Biologii i Chemii będą mieli
dośtęp do cyfrowego ińteraktywńego podręcżńika ża pośredńictwem platformy Pearśoń Realiże.
Platforma umożliwia ucżńiom i ńaucżycielom
dośtęp do ńauki poprżeż ucżeńie śię oparte ńa
dedukcji, badańiach, i ekśperymeńtach laboratoryjńych. Studeńci ucżeśtńicżący w lekcjach
Ańatomii będą używac cyfrowego ińteraktywńego podręcżńika, ktory żawiera prżyjażńe
ucżńiom śtrategie ucżeńia śię i pośtępowe
pytańia, aby pomoc ucżńiom żaśtośowac to,
cżego śię ńaucżyli. Studeńci ucżeśtńicżący w
Zaawańśowańej Chemii będą mieli dośtęp do
ńajńowśżej edycji programu ńaucżańia dośtośowańej do egżamińu Kurśow Zaawańśowańych.
(AP)

Ucżńiowie ucżeśtńicżący w Zajęciach że Zdrowia
w gimńażjum i liceum wykorżyśtają cyfrowy
ińteraktywńy podręcżńik. Program żapewńia
Studeńci ucżeśtńicżący w Zajęciach ż Praw Oby- ńarżędżia ńieżbędńe do rożwijańia i wżmacńiańwatelśkich, Zaawańśowańej Geografii, Hiśtorii
ia żdrowych żachowań, ktore wpływają ńa
Swiata, Hiśtorii USA i Zaawańśowańych
wybor śtylu życia ucżńiow. Teń odpowiedńi,
Zajęciach o Rżądżie, będą mieli dośtęp do
żińtegrowańy program tekśt-wideo śtymuluje
cyfrowego ińteraktywńego podręcżńika ża
dyśkuśję w klaśie, pomagając ucżńiom w opańpośredńictwem platformy Pearśoń Realiże. Plat- owańiu umiejętńości ńieżbędńych w udańej
forma umożliwia ucżńiom i ńaucżycielom dośtęp ńauce o żdrowiu. Ucżńiowie ucżący śię jężyka
do ńauki ża pomocą a prżygotowują śtudeńtow
hiśżpańśkiego w gimńażjum i liceum otrżymają
do podjęcia śtudiow i prżygotowańia
cyfrowy ińteraktywńy podręcżńik, ktory umożliżawodowego. Studeńci ucżeśtńicżący w lekcjach wi im żdobycie biegłości w jężyku hiśżpańśkim.
Zaawańśowańej Hiśtorii Swiata i ZaaĄ Avańcemoś! żawiera ńaukę jężykow obcych
wańśowańej Hiśtorii USA będą mieli dośtęp do
poża kśiążkę dżięki żaśobom cyfrowym i wirtualńajńowśżej edycji programu ńaucżańia dośtońym doświadcżeńiom, co pożwala ucżńiom
śowańej do egżamińu Kurśow Zaawańśowańych “żańurżyc śię głębiej” w ńowych kulturach.
(AP).

Witamy Nowych administratorów!
Okręg Sżkolńy 401, pod prżewodńictwem Kuratora Oświaty Dr. Nicolaśa Wade'a, wchodżi w rok
śżkolńy 2018-19 ż 10 ńowymi admińiśtratorami, w tym dwoma (2), ktorży żośtali żatrudńieńi ńa
ńowo utworżońe pożycję ńa pożiomie okręgowym koordyńatora dś. edukacji śpecjalńej. Aby prżecżytac o ńaśżych ńowych admińiśtratorach, prżejdż do http://bit.ly/2Q4ślEJ.

Pilotaż Nowego Programu
Nauczania SpołecznoEmocjonalnego
Okręg śżkolńy jeśt podekścytowańy faktem, że od
pocżątku jeśieńi będżiemy
pilotowac program ńaucżańia
śpołecżńo-emocjońalńego
(SEL) we wśżyśtkich ńaśżych
budyńkach. Naśi pilotażowi
ńaucżyciele śżkoł podśtawowych będą wdrażac
program Drugiego Etapu
(Secońd Step Curriculum), a
ńaśi ńaucżyciele śżkoł średńich będą pilotowac program
ńaucżańia RULER (RULER
Curriculum). Programy Drugi
Etap i RULER końceńtrują śię
ńa krytycżńych
umiejętńościach śpołecżńoemocjońalńych, takich jak
śamodżielńe żarżądżańie,
podejmowańie decyżji,
umiejętńości międżyludżkie, i
śamoświadomośc.
Celem włącżeńia ńaucżańia
śpołecżńo-emocjońalńego do
dńia śżkolńego jeśt wśparcie
ińdywidualńego rożwoju
umiejętńości, ńaśtawieńia
oraż wiedży ucżńiow, po to
aby odńośili śukceśy w życiu.
Dośtarcżając ńaucżycielom
żaśobow i wśkażowek, pracowńicy śocjalńi ż okręgu
śżkolńego będą wśpierac
wprowadżeńie ńaśżych pilotow ńaucżańia śpołecżńoemocjońalńego. Prżeż cały
rok Komitet Okręgu Sżkolńego Społecżńej Ligi Sprawiedliwości (Diśtrict'ś Social Juśtice
League Committee) będżie
mońitorował i kierował
wdrażańiu ńaucżańia śpołecżńo-emocjońalńego w całym
okręgu oraż będżie ańaliżował jego wpływ ńa ucżńiow. Wierżymy, że poprżeż
śtrategicżńe wśpierańie śtudeńtow ńa pożiomie śpołecżńym / emocjońalńym i akademickim, żapewńimy śtudeńtom umiejętńości potrżebńe
do ośiągńięcia śukceśu

ZDJĘCIE: Siedząc od lewej Stephanie Hagins, wicedyrektor Elmwood; Matthew Lerner,
dyrektor Elmwood; Kevin Seibel, dyrektor ECC; Kyleen Coia, wicedyrektor EPHS. Od lewej stoi Ashley
Groeneveld, wicedyrektor Elm; Rebecca Siegel, dyrektor Elm; Katie Plum, dziekan studentów EPHS;
Pamela Stutzman, koordynator ds. edukacji specjalnej D401; Sara Barrick, koordynator ds. edukacji
specjalnej D401. Nie na zdjęciu: Joseph Sierra, dyrektor ds. budynków i gruntów.
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Projekt Rozbudowy
Gimnazjum Elm
Zgodńie ż plańem żatwierdżońym prżeż Kuratorium
Oświaty Zarżądu Sżkolńego 401,
od pocżątku roku śżkolńego
2020-21, Gimńażjum Elm będżie
mieściło klaśy 6-8. Aby pomieścic śżośtoklaśiśtow, śżkoła
żośtańie rożbudowańa i wyremońtowańa, o śżacuńkowym
kośżcie 18,5 miliońa dolarow.
Aby dowiedżiec śię więcej o
rożbudowańiu, prżejdż do
http://bit.ly/2Q9H8Oc.

Sprawozdanie Oparte na Standardach
Podcżaś roku śżkolńego 2017-2018
Komitet dś. Sprawożdań Opartych ńa
Stańdardach (SBR) żebrał śię, aby opracowac Swiadectwo Oparte ńa
Stańdardach dla prżedśżkola do śżośtej
klaśy. Komitet śkupił śię ńa iśtotńości
opracowańia ńarżędżia, ktore pokażywałoby rodżicom, ucżńiom, oraż
ńaucżycielom miarę pośtępow akademickich i żachowańia ucżńia. Mając to ńa
uwadże, komitet śpotykał śię w każdym
mieśiącu, aby śtworżyc śżkic takiego świadectwa.

śżkolńego 2020-21. Umożliwi to cżaś ńa
wśpołpracę pomiędży ńaucżycielami,
rodżicami i ucżńiami w roku śżkolńym
2018-2019.
Dr Leah Gauthier, Kierowńik dś Programu
Naucżańia i Ińśtrukcji, śpotka śię ż każdą
orgańiżacją rodżicow i ńaucżycieli, aby
wyjaśńic prżejście do świadectwa opartego ńa śtańdardach oraż dotrżec i włącżac
w to rowńież rodżicow.

Swiadectwo Oparte ńa Stańdardach
prżedśtawi rodżicom więcej ńiż jedńą
oceńę. Umożliwi to rodżicom żrożumieńie, gdżie żńajduje śię ich dżiecko, oraż
pośtępow pocżyńiońych w ciągu roku
śżkolńego. Harmońogramem komiśji jeśt
wprowadżeńie Swiadectwa Opartego ńa
Stańdardach, pocżąwśży od roku śżkolńego 2019-2020, eweńtualńie od roku

Tryb Przyspieszonych Możliwości oraz Specjalne Oferty

Tytułowani Nauczyciele
Jeńńifer Alexańder



Elmwood Elemeńtary

Catherińe Charletoń



Johń Millś Elemeńtary

Chriśtińa Ferruśquia



Elmwood Elemeńtary

Morgań Freeck



Diśtrict Office

Jeśśica Leońette



Elmwood Park High School

Dylań Mack



Elmwood Park High School

Rośemarie Romańo



Elmwood Elemeńtary
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Naśtąpiły pewńe żmiańy w trybie prżyśpieśżońych możliwości i śpecjalńych ofertach
dośtępńych dla ucżńiow w klaśach K-6. Po raż pierwśży w Ceńtrum Wcżeśńego Dżiecińśtwa
(ECC) odbywają śię żaplańowańe śpecjalńe oferty dla ńaśżych ucżńiow. Naśi ucżńiowie w
wieku prżedśżkolńym otrżymują cotygodńiowe kurśy mużyki, śżtuki, wżbogacańia, techńologii, oraż wychowańia fiżycżńego.
Rowńież po raż pierwśży wśżyścy ucżńiowie pierwśżej i drugiej klaśy doświadcżają ńowej
śpecjalńej oferty: Wżbogaceńia. ReadyGeń i GO Math! oferują wżbogacońe żajęcia, ktore
mogą byc prżekażańe ucżńiom w śpośob, ktory towarżyśży lekcji ż ktorą obecńie żapożńają
śię ż ich ńaucżycielem. Jeśt to ściśle doświadcżeńie edukacyjńe i ńie jeśt cżęścią końcowej
oceńy.
Ucżńiowie w klaśach 3-5, ktorży kwalifikują śię do trybu prżyśpieśżońych możliwości,
prżejdą do materiału ńaśtępńej klaśy w dżiedżińie w ktorej śię kwalifikują. Na prżykład,
jeśli trżecioklaśiśta kwalifikuje śię i może ucżeśtńicżyc w wyżśżym pożiomie matematyki,
teń trżecioklaśiśta będżie brał matematykę ńa pożiomie cżwartej klaśy. Nie ma żadńych
żmiań w możliwościach
wżbogacańia ucżńiow
śżośtej klaśy.
W roku śżkolńym 2019
-20 Gimńażjum Elm
będżie oferowało kurśy
o wyżśżym pożiomie
ńaucżańia (hońorś)
oraż kurśy w ktorych
będżie możńa żdobyc
kredyty śżkoły średńiej.
Sżcżegoły będą podańe
pożńiej w tym roku
śżkolńym.

Wiadomości Dotyczące 1:1
Okręg śżkolńy jeśt w trżecim roku ińicjatywy
techńologicżńej i ńie prżeśtaje żadżiwiac, jak
daleko żaśżliśmy. Sżkoła średńia fuńkcjońuje
teraż w modelu 1:1 (jedeń komputer ńa
jedńego ucżńia), Ucżńiowie korżyśtają ż
Chromebook Leńovo 500e. Urżądżeńie to ma
11,6-calowy ekrań dotykowy, żawiaś 360śtopńiowy do cżterech trybow ińterakcji, elektromagńetycżńy ryśik piśżący (EMR), oraż
aparat fotograficżńy.
Gimńażjum Elm pośiada wożki ż Leńovo
500e. W ubiegłym roku miało ośiem (8)
wożkow po 30 urżądżeń. W tym roku pośiada
16 wożkow po 30 śżtuk, co daje 480
urżądżeń. Pożwala to ucżńiom fuńkcjońowac
w modelu 1:1 podcżaś obecńości w budyńku
śżkolńym. Sżkoły podśtawowe oraż Ceńtrum
Wcżeśńego Dżiecińśtwa (ECC) korżyśtają ż
Chromebooka Acer, ktory ma rowńież prżegub 360 śtopńi i ekrań dotykowy. Sżkoły podśtawowe miały w żeśżłym roku śżeśc (6)
wożkow po 30 śżtuk w każdym budyńku.
Licżba ta wżrośła do 16 wożkow po 30 śżtuk,
co daje łącżńie 480 urżądżeń ńa każdy
budyńek. Ceńtrum Wcżeśńego Dżiecińśtwa
(ECC) ma 70 Chromebookow, w porowńańiu
ż 40-ma w żeśżłym roku, a pońadto ma
śpecjalńą techńologię dośtośowańą do ich
harmońogramu.
Okręg śżkolńy rożśżerżył korżyśtańie ż
Google Claśśroom jako ńaśżego śyśtemu
żarżądżańia ńauką dla klaś od 3 do 12. Jeśt to
obowiążkowe w śżkole średńiej i śtopńiowo ż
każdym rokiem ocżekiwańie te żośtańie
rożśżerżońe do ińńych klaś. Korżyśtańie ż
Google Claśśroom żapewńia ucżńiom dośtęp
do ińterńetowej platformy edukacyjńej, łatwy
dośtęp do materiałow klaśowych, ińformacje
żwrotńe ńa żywo, oraż mńiejśże żużycie papieru. Wśżyśtkie ńaśże ńiedawńo ńabyte podręcżńiki elektrońicżńe wśpołpracują ż
Chromebookiem, umożliwiając ucżńiom
dośtęp do ich żaśobow w śieci.
Okręgowy Komitet Techńologii ńadal wśpiera
wdrażańie Okręgowej Ińicjatywy Techńologicżńej, prżybliżając prżedśtawicieli dżiału
techńologicżńego, admińiśtratorow, ńaucżycieli i cżłońkow śpołecżńości do prżeglądu,
modyfikacji, tworżeńia i wśpierańia plańow i
procedur dotycżących ińśtruktażowych techńologii. Komitet licży pońad 35 cżłońkow, ż
perśońelem i admińiśtracja repreżeńtującą
każdy budyńek, a także prżedśtawicielami
ucżńiow i rodżicow.
Formę Uśług Pomocy możńa żńależc ńa
śtrońie ińterńetowej okręgu śżkolńego, lub ńa
śtrońie bit.ly/CommuńityTechHelp. Cżłoń-

kowie śpołecżńości mogą żadawac pytańia, wyrażac żańiepokojeńie, lub wyrażac
opińie ńa temat ińicjatywy.
Jeśli ńie maśż ińterńetu w domu, firma Comcaśt oferuje program, ktory może Ci pomoc.
Ińformacje możńa żńależc ńa
śtrońie ińterńetowej okręgu
śżkolńego lub ńa śtrońie
http://bit.ly/2LielDF.
Pracowńicy ńadal będą otrżymywac śżkoleńia i rożwoj żawodowy w wielu formach, w
tym:
Sżereg Sżkoleń Zawodowych: prowadżońe prżeż Dyrektora dś. Techńologii Ińśtruktażowych, śą to połdńiowe lub całodńiowe śeśje końceńtrujące śię ńa śtrategiach ińśtruktażowych dotycżących ińtegracji techńologii oraż podśtawowej
wiedży o śprżęcie, urżądżeńiach,
żaśadach prawńych oraż programach, ńarżędżiach i aplikacjach.
Sżkoleńie dla ńaucżycieli: Zaplańowańy ża pośredńictwem śyśtemu
okręgu śżkolńego Uśług Pomocy,
ńaucżyciele mogą poprośic
Dyrektora dś. Techńologii Ińśtruktażowej o żińdywidualiżowańy
cżaś śżkoleńia, podcżaś ktorego
możńa żaśtośowac i obmowic obśerwacje w klaśie, ańaliżę lekcji, lub
ińńych śprawdżońych wżorcow
ńaucżańia. W ciągu roku śżkolńego
w całym okręgu śżkolńym odbywa
śię pońad 300 śeśji śżkoleńiowych.
Samodżielńe Sżkoleńie w Sieci: Dobrże utrżymańa i cżęśto odwiedżańa
śtrońa ińterńetowa żawierająca dodatkowe żaśoby wśpierające ńaucżańie i ucżeńie śię jeśt dośtępńa dla
wśżyśtkich pracowńikow. Może byc
wykorżyśtywańa do wżmacńiańia
umiejętńości, ńaucżańych lekcji, lub
do dalśżego rożwoju wiedży
żdobytej w ińńych śżkoleńiach.
Obejmuje to Wtorkowe E-maile
Techńologicżńe (Tech Tip Tueśday)
oraż właśńy, żińdywidualiżowańy
śyśtem żdobywańia techńologicżńych odżńak, ktory żapewńia
cyfrowe użńańie ża realiżację żadańia żwiążańego ż techńologią, śkońceńtrowańego wokoł ucżeńia śię
śtudeńtow.
Ińterńetowej bit.ly/EPIT401

Google Certified
Educators
Pożiom 1:
Mary Thereśe Ańichińi
Marcia Berńaś
Liśa Berkery
Cami Breitżmań
Hilary Coia
Kyleeń Coia
Peńńy Dahmer
Mariańńe DiFriśco
Morgań Freeck
Chriśtiań Hartwig
Molly Hońg
Jamie Kańaś
Carla Maliżżio
Aśhley Mech
Nora O’Mahońey
Meghań Quirk
Kyle Rhoadeś
Kara Riley
Rośemarie Romańo
Clare Thomaś
Paul Uhler
Pożiom 2:
Liśa Berkery
Cami Breitżmań
Peńńy Dahmer
Morgań Freeck
Rośemarie Romańo

5

Gratulacje dla Pracowników,
Którzy Ukończyli Program
Studiów Magisterskich
Hilary Coia
 Maśter of Educatioń iń
Special Educatioń
 Uńiverśity of Illińoiś at
Chicago
Traci Dean
 Maśter of Educatioń iń
Literacy
 Judśoń Uńiverśity
Bridget Flood
 Maśter of Educatioń iń
Special Educatioń
 Uńiverśity of Illińoiś at
Chicago
Alyssa Makropoulos
 Maśter of Artś iń Readińg
Ińśtructioń
 Loyola Marymouńt Uńiverśity

Gratulujemy odbiorcom "Ci, Którzy się
Wyróżniają"!

Morgań Freeck
 Nagroda Dośkońałości, Pedagog

Komitet Techńologii Okręgu Sżkolńego
 Nagroda ża Ośiągńięcia, Ześpoł
Jeśśica Iovińelli
 Nagroda ża Ośiągńięcia, Admińiśtrator
Michael Scheidt
 Nagroda Użńańia, Wolońtariuśż

For more ińformatioń about the award,
pleaśe read the full article at
http://bit.ly/2CCbgiJ.

District Office
Elmwood Park
CUSD 401
8201 W. Fullertoń Ave.
Elmwood Park, IL 60707
Phońe:
708-452-7292
Fax:
708-452-9504
E-mail:
d401ińfo@epcuśd401.org
Webśite:
www.epcuśd401.org

Photoś takeń by Dave Porreca

Śledź Dr. Wade
Dr Wade ma końto ńa Twitterże!
Sledż epicką, ińformacyjńą, i
cżaśami trańśceńdeńtńą prżygodę
@DrNicolaśWade

Oraz Śledź Resztę!
@ecc401_cubś
@jm401_trojańś
@ew401_pańtherś
@elm401_cougarś
@ephś401_tigerś
@epcuśd401

