የ APS ወላጅ አካዳሚ የቪዲዮ አስተያየት
ይህ Seesaw ቪዲዮ አጠቃላይ እይታ ይሰጣል-በተማሪዎች የሚመራ የዲጂታል መድረክ እና ይህ መሳሪያ
ተማሪዎችን ለማሳተፍ እና በተለይም በዚህ የርቀት ትምህርት ወቅት የቤት ትምህርት ቤት ግንኙነቱን ለማጠናከር
ከቅድመ -እስከ 5ኛ ክፍል ድረስ እንዴት እንደሚውል ያሳያል፡፡ከቤት ሆነው ወደ Seesaw መተግበሪያ መግባት
እንደሚቻል ከተጨማሪ መረጃዎች ጋር እና አቅጣጫዎች ጋር በቅርቡ ተካቶ ይመጣል፡፡

የቴክኖሎጂ ዝመና፡በ Seesaw የርቀት ትምህርት
00፡04
ጤና ይስጥልኝ ስሜ ጃክሊን ፊርስተር እባላለሁ እና እኔ ለአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ከKG-12 ክፍል
ድረስ
00፡07
የ STEM ስፔሻሊስት ነኝ፡፡
00፡10
በዚህ የቪዲዮ ዲጂታል መሳሪያዎች ውስጥ በአንዱ ላይ ለመውያየት ነው፡፡
00፡14
ይህም መሳሪያ ተማሪዎችን ከአስተማሪዎቻቸው ጋር
00፡17
እና ሰራተኞች ጋር በዚህ በርቀት ትምህርት ወቅት
00፡18
የሚያግዛቸው ነው፡፡ ለረዥም አመታት በ APS ክፍል ውስጥ
00፡22
የSeesaw ዲጂታል መሳሪያን ስንጠቀም ነበር፡፡ እኔ በግሌ
00፡25
መጠቀም የጀመርኩት ከ2016 ጀምሮ ሲሆን ታማሪዎቼ በክፍል ውስጥ

00፡28
እና በቤታቸው ውስጥ ምን እየሰሩ እንደነበር ለማወቅ ረድቶኛል፡፡
00፡30
የ Seesaw ዲጂታል ለት/ቤቶች የተዘጋጀ መድረክ ሲሆን
00፡34
ከቅድመ kg እስከ 5ኛ ክፍል የተማሪ ትምህርት በግል ለማዳረስ ይረዳል፡፡
00፡37
በ Seesaw ዲጂታል ውስጥ ሊገኙ የሚችሉትን መሳሪያዎች በመጠቀም
00፡40
ተማሪዎች፤ ሀሳባቸውን ለትክክለኛ ታዳሚዎች በመፍጠር እና በማጋራት
00፡43
በትክክለኛው ጊዜ ከአስተማሪዎች እና ቤተሰቦች ጋር
00፡45
ትርጉም ያለው ግብረመልስ እንዲቀበሉ ያደርጋል፡፡
00፡46
መምህራን ከዚህ ተማሪ ፖርትፎሊዮ በመነሳት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በማግኘት
00፡52
የተማሪውን ጥንካሬና ድክመት መረዳት ይችላል ይህም ከጊዜ ብዛት እድገትን ያስገኛል፡፡
00፡54
ተማሪዎች ትምህርት ቤት ሲሆኑ Seesaw
00፡57
በክፍል ውስጥ የሚማሩትን ትምህርት
01፡00
ከሌሎች ጋር እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ ለመጋራት ይረዳቸዋል፡፡

01፡01
በርቀት ትምህርት ጊዜ Seesaw
01፡04
በተመሳሳይ መንገድ ተማሪዎች የራሳቸውን ለውጥ በቤት ውስጥ እንዲያሳዩ
01፡07
እና ከዚያም ለአስተማሪዎቻቸው እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል፡፡
01፡13
አሁን Seesawን ከተማሪዎች የ iPad እይታ እንመልከት፡፡

01፡18
Seesawን በማንኛውም መሳሪያ ዳሰሳ ማድረግ ይቻላል፡፡ነገር ግን
01፡23
ከ APS የተማሪወች iPad አንጻር በፍጥነት እንመለከታለን፡፡
01፡30
ወደ Seesaw ለመግባት ተጨማሪ መረጃዎች
01፡32
በመኸር ወቅት ይ በደንብ የሚካተት ይሆናል፡፡
01፡35
አስተማሪው ክፍሎቹን በሚያዘጋጀው መሰረት
01፡38
ተማሪዎች የሰሩትን ስራ ብቻ ማየት የሚችሉበት እና
01፡41
ማንኛውም አስተማሪ በክፍል ውስጥ ያስተማራቸውን ነገሮች ብቻ መመልከት ይችላሉ፡፡
01፡44

ይህ የጆርናል ቁልፍን ጠቅ በማድረግ ማግኘት ይቻላል፡፡
01፡50
አንዳንድ ተማሪዎች ስራቸውን በማህደር ውስጥ ማደራጀት ይችላሉ
01፡53
ይህም አስተማሪያቸው ሰርተውላቸው ከሆነ ነው፡፡
01፡59
መምህራን የአርትኦት እና የአስተያየት መብቶችን
02፡01
ለክፍሎቻቸው መፍቀድ ይችላሉ፡፡
02፡06
የአስተያየት መስጫው ክፍት ከሆነ ወላጆች እና ተማሪዎች
02፡09
ድምጻቸውን በመቅረጽ ወይም
02፡12
በጽሁፍ ግብረልስ መተው ይችላሉ፡፡
02፡18
መምህራን እንዲሁ”የመፈለግ” ቁልፎችን ማስቀመጥ ይችላሉ፡፡
02፡28
ተማሪዎች በSeesaw ውስጥ ሊጠቀሙባቸው እና ትምህርታቸውን ለሌሎች ማሳየት እና
02፡32
ማጋራት የሚችሉባቸውቸው ብዙ የፈጠራ መሳሪያዎች አሉ፡፡
02፡34
አስተማሪዎች ተማሪዎቻቸው ለእነሱ በተሸለና በሚጠቅም መንገድ የተማሩትን ለሌሎች ማጋራት እንዲችሉ
02፡37

በቀላሉ መምረጥ የሚችሉበትን እድሎችን ማቅረብ ይችላሉ፡
02፡42
ተማሪዎች በማንኛውም የሚለጥፉት ነገር ላይ ድምጻቸውን መቅዳት ይችላሉ፡፡
02፡48
ለምሳሌ የዚህን ተማሪ ልጥፍይ እንይ “ይህ የሰራሁት የኤሌክትሪክ መስመር ነው::
02፡52
የመስመሩ ክፍሎች ማብሪያ፣ባትሪ እና ማራገቢያ ናቸው
02፡59
በመጀመሪያ የኤሌክትሪክ መስመሬን አንድ ላይ ሳገናኘው አይሰራም ነበር፡፡
03፡05
ችግሩ ያለው እዚህ ላይ ነበር፡፡ፖዘቲቪ እና ኔጋቲቪ ጎኑ
03፡11
በተቃራኒው ቦታ መሆናቸውን ተግንዝብኩ፡፡
03፡17
ስለዚህ ይህንን መቀያየር ነበረብኝ፡፡
03፡22
አንድ ተማሪ ልጥፉን በአንድ ጊዜ ካላጠናቀቀ
03፡25
ስራቸውን በቀላሉ “በኋላ መመለስ” በሚል ስራዎቻቸውን መመዝገብ ይችላሉ፡፡
03፡28
ዝግጁ ሲሆኑ ተመልሰውም በመሄድ ማረም እና በቀላሉ ማስገባት
03፡31
ወይም እንደገና “በኋላ መመልስ” ወስጥ ማስቀመጥ ይችላሉ፡፡
03፡38

አረንጓዴ ፕላስ ምልክቱን በመጠቀም ተማሪዎች ፎቶዎችን
03፡41
ቪዲዮዎችን፣ስዕሎችን ፣ማስታወሻዎችን እና ብዙ ተጨማሪ
03፡45
ነገሮችን በራሳቸው የግል የትምህርት መፅሄት ውስጥ መጨመር ይችላሉ፡፡
03፡48
የተለያዩ ነገሮቻቸውን ለምሳሌ ሂሳብ
03፡51
ጽሁፍ፣የጥበብ ስራ ወይም የሳይንስ የምርምር ውጤቶችን
03፡54
በቤታቸው ሆነው የሠሩትን ፎተ ማንሳት ይችላሉ፡፡
03፡59
በተማሪዎቹ የፎቶ ካሜራ የሚነሱ ማናቸውም ነገር
04፡01
በ Seesaw ፖርትፎሊዮ ላይ በመጫን
04፡03
ለተለያዩ ሰዎች ማጋራት ይቻላል፡፡
04፡12
ይህም በቀላሉ በ Seesaw ላይ መጫን የሚቻል ነው፡፡
04፡20
ማድረግ የሚጠበቅባቸው ብቸኛ ነገር
04፡20
አረንጓዴ የሆነውን የማረጋገጥ ምልክት ሁለት ጊዜ መጫን ነው፡፡
04፡22

እናም ማህደር ካላቸው እዛ ውስጥ መመዝገብ ይችላሉ፡፡
04፡27
ከዚያ ለመጽሔቱ ማስረከብ ነው፡፡
04፡31
መምህራን ሁልጊዜ ምን አይነት ነገሮች
04፡34
በፖርትፎሊዮ ሊጋራ እንደሚገባ ይቆጣጠራሉ፡፡መመህራን ማንኛውም ስራ
04፡37
መጽሔቱ ላይ ከመውጣቱ በፊት ፈቃድ ወይም አስተያየት ይሰጡበታል፡፡
04፡39
እንደ Seesaw ያሉ መሳሪያዎች ተማሪዎችን ስለ ዲጂታል ዜግነት እና
04፡43
በለጋ እድሜያቸው የራሳቸውን የዲጂታል አሻራ እንዴት ማስቀመጥ
04፡46
እንደሚችሉ ማስተማር እንድንችል ይፈቅዱልናል፡፡
04፡49
ተማሪዎች ሰማያዊ የሆነ አዝራር ልክ ከሚለጥፉት በላይ እንዳለ አይነት
04፡53
ያያሉ ይህም ስራዎቻቸው የአስተማሪዎቻቸውን
04፡56
ፈቃድ በመጠበቅ ላይ መሆኑን ማሳያ ነው፡፡
05፡01
መመህራን ከተማሪዎቻቸው ጋር ያደረጉትን እንቅስቃሴ
05፡04

በ Seesaw ላይ ማጋራት ይችላሉ እናም ተማሪዎችም
05፡07
ሁሉንም እንቅስቃሴዎች አንድ ላይ በማድረግ በመተግበሪያው ውስጥ በቀጥታ ያጋራሉ፡፡
05፡11
ማድረግ የሚጠበቅባቸው ብቸኛ ነገር “መልስ አክል” የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ማድረግ
05፡17
እና አሳይመንቱን ማጠናቀቅ ብቻ ነው፡፡አሳይመንቱን በማጠናቀቅ ላይ
05፡20
ላይ እያሉ አቅጣጫዎችን ከረሱ
05፡22
ማድረግ ያላቸው ነገር ከላያ ያለውን ቁልፍ በመጫን በድጋሚ ማየት ይችላሉ፡፡
05፡28
አንዴ አረንጓዴውን ማጣሪያ ከነኩት
05፡31
ስራውን አስረከቡ ማለት ነው፡፡
05፡36
ስብስቦቹን በመመልከት ስራቸው መግባት አለመግባቱን መለየት ይችላሉ፡፡
05፡46
Seesaw በማንኛውም ቦታ ትርጉም ያለው የመማር አካባቢን
05፡49
ለመፍጠር የሚረዳን መሳሪያ ነው፡፡
05፡55
ወደዚህ መገናኛ ሲገቡ
06፡00

ለኢንግሊዘኛ እና ስፓኒሽ ተናጋሪ ቤተሰቦች ተጨማሪ ጥቅም አካቷል፡፡
06፡04
Tinyurl.com/seesawathome

