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Transforming Classrooms into 21st Century Learning Environments 

Kennedy, Meadows, and Shirakawa 

Elementary Schools received new iPads 

to transform classrooms into 

technologically rich and highly 

engaging learning environments. The 

Franklin-McKinley School District 

envisions an active learning 

environment where technology 

supports students in their preparation 

for an increasingly connected and 

digital world. As fluent users of 

technology, our students drive their 

learning and have innovative 

opportunities to create, think critically, 

communicate, and collaborate. Each school hosted a student assembly in September to 

commemorate the addition of new technology.  

In preparation for the technology launch, teachers at Kennedy, Meadows, and Shirakawa Schools 

received extensive training on shifting their instructional approach to include personalized 

learning and project-based learning strategies. Students also received in-depth instruction on 

digital citizenship, which includes safe browsing on the Internet and cyber bullying.  

Starting in 2014, Franklin-McKinley School District committed to a comprehensive 21st Century 

Teaching and Learning Plan that provides up-to-date technology in classrooms across the District. 

After careful research and discussion, FMSD decided to standardize three technology devices for 

teaching and learning: MacBook laptops for teachers, and Apple iPads, and Chromebooks for 

students. 

The addition of new technology will assure equitable access for all staff and students. 

Furthermore, it will provide a safe, flexible, and effective learning environment for all students 

using technology in order to increase academic achievement. Create personalized learning 

opportunities that foster students' resiliency, ownership, and engagement with technology. Afford 

students with opportunities to use technology in order to create, think critically, communicate, 

and collaborate.  

To learn more about FMSD’s 21st Teaching and Learning Plan, click here.  

http://www.fmsd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=455495&type=d&pREC_ID=985742
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La transformación de las aulas en un Ambiente de Aprendizaje Siglo 21st  

Las escuelas Primarias Kennedy, Meadows 

y  Shirakawa han recibido nuevas iPads para 

transformar las aulas enriquecidas 

tecnológicamente y ambientes de aprendizaje 

altamente cautivador.  El distrito escolar de 

Franklin-McKinley visualiza un ambiente de 

aprendizaje activo donde la tecnología apoya a 

los estudiantes en su preparación para un 

mundo cada vez más conectado y digital. 

Como los usuarios fluidos de la tecnología, los 

estudiantes motivan su aprendizaje y 

tiene  oportunidades innovadoras para crear, 

pensar críticamente, comunicarse y colaborar. 

Cada escuela presentó una asamblea para los 

estudiantes en septiembre para conmemorar la incorporación de la nueva tecnología.  

En preparación para el lanzamiento de la tecnología, los maestros de las escuelas  Kennedy, Meadows y 

Shirakawa recibieron una amplia capacitación  en el movimiento de su método de enseñanza para incluir 

aprendizaje personalizado y estrategias  basadas en proyectos de aprendizaje. Los estudiantes también 

recibieron en profundidad de instrucciones sobre la ciudadanía digital, que incluye una navegación segura 

en la  Internet y la intimidación cibernética.  

A partir de 2014, el Distrito Escolar de Franklin-McKinley se  comprometió a un Plan de Aprendizaje y 

enseñanza de Siglo 21 que proporciona tecnología actualizada en las aulas en todo el Distrito. Después de la 

investigación y la discusión cuidadosa, FMSD decidió  estandarizar los tres dispositivos de tecnología para 

la enseñanza y el aprendizaje:.  MacBook laptops portátiles para los maestros y iPads de Apple, y 

Chromebooks para los estudiantes. 

La adición de la nueva tecnología asegurará el acceso equitativo para todo el personal y los estudiantes. 

Proporciona un ambiente de aprendizaje efectivo , flexible y seguro para todos los estudiantes utilizando la 

tecnología para poder aumentar el rendimiento académico.  Crear oportunidades de aprendizaje 

personalizado que formeta a los estudiantes resistencia, propiedad y compromiso con la 

tecnología.  Otorgar a los estudiantes con  la oportunidad de utilizar la tecnología con el fin de crear, pensar 

críticamente, comunicarse y colaborar.  

Para obtener más información sobre de FMSD21 Enseñanza y el  Plan de Aprendizaje, haga clic aquí. 

 

http://www.fmsd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=455495&type=d&pREC_ID=985742
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Biến đổi Lớp học thành Môi trường Học tập Thế kỷ 21 

Trường Tiểu học Kennedy, Meadows, và 

Shirakawa đã nhận được các iPad mới để 

biến đổi các lớp học trở thành môi 

trường học tập với công nghệ cao. Khu 

Học Chính Franklin-McKinley định hình 

một môi trường học tập năng động với 

công nghệ hỗ trợ cho học sinh để chuẩn 

bị cho các em bước vào một thế giới kỹ 

thuật số và nối kết hơn. Khi là những 

người sử dụng công nghệ một cách thành 

thạo, các học sinh của chúng ta sẽ định 

hướng việc học của mình và có các cơ hội 

sáng tạo để hình thành, suy nghĩ lập luận, 

giao tiếp, và cộng tác. Mỗi trường học đã 

tổ chức một buổi gặp gỡ học sinh vào tháng 9 để gợi nhớ về sự xuất hiện của kỹ thuật mới.    

Để chuẩn bị bắt đầu sử dụng công nghệ, giáo viên tại các trường Kennedy, Meadows, và Shirakawa đã 

được huấn luyện tăng cường để chuyển đổi cách thức giảng dạy bao gồm học tập cá nhân và các 

phương pháp học tập dựa vào các đề tài. Các học sinh cũng nhận sự giảng dạy chuyên sâu về bổn phận 

công dân thời kỹ thuật số, bao gồm việc tìm kiếm an toàn trên trên Internet và sách nhiễu qua mạng.  

Bắt đầu vào năm 2014, Khu Học Chính Franklin-McKinley đã cam kết một Kế hoạch Giảng Dạy và Học 

Tập Thế kỷ 21 toàn diện cung cấp công nghệ hiện đại trong lớp học trên khắp Học Khu. Sau khi nghiên 

cứu và thảo luận, FMSD đã quyết định tiêu chuẩn hóa ba thiết bị công nghệ cho việc dạy và học: máy 

tính xách tay MacBook cho giáo viên, và Apple iPad, và máy Chromebooks cho học sinh.  

Thêm vào đó công nghệ mới sẽ đảm bảo việc sử dụng như nhau cho tất cả nhân viên và học sinh. Cung 

cấp môi trường học tập an toàn, linh hoạt và hiệu quả cho tất cả học sinh sử dụng công nghệ để nâng 

cao thành tích học tập. Tạo ra các cơ hội học tập cá nhân cho trẻ em nuôi dưỡng ngoài gia đình được 

linh hoạt sở hữu, và tham gia vào công nghệ. Cho học sinh các cơ hội sử dụng công nghệ để hình thành, 

suy nghĩ lý luận, giao tiếp, và cộng tác.  

Để biết thêm về Kế hoạch Giảng dạy và Học tập Thế kỷ 21 của FMSD, nhấn vào đây.  

 

http://www.fmsd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=455495&type=d&pREC_ID=985742

