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Tạp Chí EdTech Nêu Bật Các Nâng Cấp Công Nghệ 
Lớp Học Sắp Tới Của PPS  
Một bài báo trên Tạp chí EdTech tường thuât: Sở Học Chánh Portland, nhờ sự rộng lượng của 
các cử tri, đã bắt đầu chuẩn bị cho việc giảng dạy trong một thế giới hậu đại dịch. 

Một bài báo Ngày 22 Tháng 6 nêu bật các kế hoạch của PPS để nâng cấp công nghệ lớp học và 
truy cập internet như là một phần của Trái Phiếu Trường Học 2020 đã được cử tri chấp thuận. 
Nhà văn Wylie Wong đã phỏng vấn ông Don Wolff, Giám Đốc Công Nghệ của PPS, người đã nói 
về cách PPS đối phó với những thử thách công nghệ do việc học tập trực tuyến tạo ra trong đại 
dịch COVID-19. Ông Wolff nói với Wong: 

“[Quá trình học tập từ xa] đã thay đổi toàn bộ mô hình giảng dạy của chúng tôi. Giờ đây, 
các giáo viên có thể sử dụng những gì họ đã học được trong năm qua và với các công cụ 
lớp học mới, tạo ra sự thu hút và học tập xác thực nhiều hơn trong lớp học.” 

Các cập nhật công nghệ được tài trợ bởi trái phiếu đã được lên kế hoạch trước khi đại dịch xảy 
ra, sẽ giúp PPS có một khởi đầu thuận lợi trong việc đáp ứng các nhu cầu công nghệ mà đại dịch 
buộc các sở học chánh phải đối mặt. Wong viết: 

Để khắc phục điều đó, sở học chánh sẽ lắp đặt một điểm truy cập Wi-Fi mới trong mỗi 
lớp học, cùng với một máy chiếu và màn hình được gắn mới, máy tính Chromebox và 
thiết bị chia sẻ màn hình Airtame 2 để giáo viên chia sẻ không dây video và trang web, 
ông Wolff nói. Mỗi phòng cũng sẽ bao gồm một hệ thống khuếch đại âm thanh với một 
micrô của giáo viên. 

Đọc toàn bộ bài viết tại full article at EdTechMagazine.com.  

https://edtechmagazine.com/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/higher/k12/k12/k12/k12/k12/article/2021/06/reimagining-post-pandemic-classrooms-todays-learners

