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Nhóm Giáo dục Đặc biệt của PPS huấn luyện trực 
tuyến đầu tiên  
Tháng trước, gần 200 giáo viên giáo dục đặc biệt của Sở học chánh Portland đã đồng ý thử một 
cách mới - các lớp huấn luyện chuyên nghiệp qua WebEx, một chương trình hội thảo video từ 
Cisco. WebEx cho phép các giáo viên tránh những rắc rối phức tạp lái xe tới một vị trí trung tâm 
để huấn luyện. 

Mặc dù có một vài trục trặc trong buổi hội thảo đầu tiên, những lần khác đã xảy ra một cách trôi 
chảy. 

Cô Lauren Page, Quản trị viên Chương trình Học tập Giáo dục Đặc biệt nói: "Đó là một kinh 
nghiệm học tập thực sự thú vị. Họ rất lo lắng để huấn luyện nghề nghiệp theo một cách khác, 
nhưng đó là một cách chúng tôi rất vui để làm lại lần nữa." 

PPS đã bổ sung WebEx vào năm học này, tiến hành việc huấn luyện vào tháng 9 và tháng 10. 
Trong khi thông báo việc bổ sung, Bộ phận Công nghệ Thông tin cho biết: "Các nhân viên ra khỏi 
trường của họ, giao thông khó khăn, thậm chí những điều đơn giản như chỗ đậu xe trở thành 
những cản trở đáng kể cho việc chia sẻ thông tin và thu hút đúng người tham gia. Hội nghị trực 
tuyến kiên định tăng giờ làm việc hàng ngày của nhân viên và khả năng có mặt tại nhiều tòa nhà. 
Và nó tốt hơn việc ngồi chờ đợi khi kẹt xe, tìm kiếm chỗ đậu xe và hoàn tất hoặc phê duyệt báo 
cáo chi phí lái xe.  

-Pamela Jordan 
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