Congratulations to the students, parents and guardians, faculty, staff, Principal Matthew MacCurtain and Director of
Technology, Rich Bykowski, on the attainment of Microsoft Showcase School status for the second year in a row.
I would like to share the following press release from Microsoft:
“Abington MA Abington Middle School was selected by Microsoft as a 2020-2021 Microsoft Showcase School for their
excellence in demonstrated student outcomes resulting from its commitment to educational transformation, driven effectively by
its Principal, Matthew MacCurtain and Director of Technology, Rich Bykowski. Abington Middle School provides both
inspiration and an opportunity for all community members to see and experience the future of digital transformation in
education.
Abington Middle School joins an exclusive community from around the world, recognized and celebrated for their educational
transformation which includes vision and innovation in teaching, learning and assessment, computational and critical thinking,
creativity and collaboration and a willingness to promote a growth mindset among educators and students.
As a Showcase School, Abington Middle will work closely with Microsoft to lead innovation in education transformation and
communicate an education transformation vision, enabled by technology, through our commitment to host and mentor other
schools in the local community and around the globe.
“Microsoft Showcase Schools are shining examples of those applying purpose-driven innovation in a variety of ways to build
connection, motivate students and to create community in and out of school,” said Anthony Salcito, Vice president, Worldwide
Education, Microsoft. “These schools are truly transforming learning and providing more personalized education to students,
empowering them to achieve more.”
Showcase Schools will realize many benefits including the ability to communicate directly with one another, participation in an
exclusive online global community, and the opportunity to host and attend both online and in person educational thought leader
events.”
Peter Schafer
Superintendent of Schools
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Parabéns aos alunos, pais e responsáveis, professores, funcionários, Diretor Matthew MacCurtain e Rich Bykowski,
Diretor de Tecnologia, pela obtenção do status de Microsoft Showcase School pelo segundo ano consecutivo.
Eu gostaria de compartilhar o seguinte comunicado à imprensa da Microsoft:
“Abington MA Abington Middle School foi selecionada pela Microsoft como um 2020-2021 Microsoft Showcase
School por sua excelência nos resultados demonstrados dos alunos, resultantes de seu compromisso com a
transformação educacional, impulsionada efetivamente por seu diretor, Matthew MacCurtain, e diretor de
tecnologia, Rich Bykowski. Abington Middle School fornece inspiração e uma oportunidade para todos os membros
da comunidade ver e experimentar o futuro da transformação digital na educação.
Abington Middle School se junta a uma comunidade exclusiva de todo o mundo, reconhecida e celebrada por sua
transformação educacional que inclui visão e inovação em ensino, aprendizagem e avaliação, pensamento
computacional e crítico, criatividade e colaboração e uma vontade de promover uma mentalidade de crescimento
entre educadores e alunos.
Como uma escola de demonstração, a Abington Middle trabalhará em estreita colaboração com a Microsoft para
liderar a inovação na transformação da educação e comunicar uma visão de transformação da educação, habilitada

pela tecnologia, por meio de nosso compromisso de hospedar e orientar outras escolas na comunidade local e ao
redor do mundo.
“O Microsoft Showcase Schools é um exemplo brilhante de quem aplica inovação orientada a um propósito em uma
variedade de maneiras para construir conexão, motivar os alunos e criar uma comunidade dentro e fora da escola”,
disse Anthony Salcito, vice-presidente de Educação Mundial da Microsoft. “Essas escolas estão realmente
transformando o aprendizado e oferecendo uma educação mais personalizada aos alunos, capacitando-os a
realizar mais.”
As Showcase Schools obterão muitos benefícios, incluindo a capacidade de se comunicarem diretamente umas
com as outras, a participação em uma comunidade global on-line exclusiva e a oportunidade de hospedar e
participar de eventos educacionais líderes de pensamento on-line e presenciais ”.

Peter Schafer
Superintendent of Schools

