АНС-ийн эцэг эхийн академийн видео танилцуулга:
Энэ видеогоор сурагчдийн ажиллуулах дижитал платформ болох Seesawийн ерөнхий ойлголт болон энэхүү хэрэгслийг сургуулийн өмнөх ангиас 5
хүртэлх ангиуд хэрхэн ашиглаж байгаа, мөн энэхүү алсын зайн сургалтын
үед гэр-сургууль хоёрын уялдаа холбоог бэхжүүлж байгаа талаар
танилцуулна. Нэмэлт мэдээлэл болон Seesaw-д гэрээсээ хэрхэн нэвтрэх
зааврыг удахгүй оруулах болно.

Технологийн шинэчлэл: Seesaw-оор зайнаас суралцах
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Сайн байна уу, намайг Жаклин Ферстер гэдэг ба би Арлингтон
Нийтийн Сургуулиудын
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цэцэрлэгээс 12 хүртэлх ангийн ШУТИМ-ийн мэргэжилтэн юм.
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Би энэ видеогоор манай сурагчдыг энэхүү алсын зайн сургалтын үед
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багш болон бусад ажилтнуудтай холбоход тус болох дижитал
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хэрэгслийн талаар ярьж өгнө.
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Seesaw нь олон жил АНС-ийн ангиудад ашигласаар ирсэн
00:22
дижитал хэрэгсэл юм. Би өөрөө үүнийг
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сурагчид маань анги дээрээ юу хийж байгааг
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ар гэрийнхэнд нь харуулах зорилгоор 2016 оноос
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ашиглаж эхэлсэн юм. Seesaw for schools нь цэцэрлэгээс 5 хүртэлх
ангийн сурагчдын
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хувьд хичээлийг нь сурагч болгонд тохируулж өгөхөд тус болдог
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платформ юм. Seesaw дотор байдаг хэрэгслүүдийг ашигласнаар
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сурагчид өөрсдийн санааг гарган жинхэнэ үзэгчидтэй хуваалцаж
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багш нар, гэрийнхнийхээ санал бодлыг бодит цаг дээр
00:45

авах боломжтой.
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багш нар сурагчийн талаарх энэхүү материалаас үнэтэй ойлголтыг
авчTeachers gain valuable insights from this student
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сайн, муу талуудыг тодорхойлон
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цаашдын өсөлтийг бий болгож болно.
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Сурагчид сургууль дээр байгаа үед Seesaw тэдэнд
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ангидаа сурч буй зүйлсээ гэр бүлийн гишүүд болон бусадтай
хуваалцах
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боломжийг олгодоно.
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Алсын зайн сургалтын үед Seesaw нь
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ижил байдлаар ажиллах ба сурагчдад өөрсдийн явцаа

01:07
гэрийнхэндээ харуулж багш нартайгаа хуваалцах боломжийг олгоно.
01:13
Одоо Seesaw-г сурагчийн iPad-нас харъя.
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Seesaw-д ямарч төхөөрөмжнөөс нэвтэрч болох боловч одоо АНС-ийн
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сурагчийн iPad-наас харъя.
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Seesaw-д нэвтрэх талаарх нэмэлт мэдээллийг
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намар өгнө.
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Багш ангиа хэрхэн зохицуулахаас шалтгаалж
01:38
сурагчид зөвхөн өөрсдийн хийсэн даалгавар болон
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багшийн ангитай хуваалцсан зүйлийг л харах боломжтой байж болно.
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Үүнийг Journal товчлуур дээр дарж харна.
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Багш нь хавтас үүсгэсэн бол зарим сурагчид ажлаа тухайн
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хавтаснуудад цэгцлэн оруулах боломжтой байна.
01:59
Багш мөн өөрийн ангийнхандаа
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засвар хийх болон сэтгэгдэл үлдээх эрхийг нээж өгч болно.
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Хэрэв сэтгэгдэл үлдээх эрхийг нээсэн бол сурагч болон эцэг эхүүд
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тавигдсан зүйлс дээр аудио дуугаар эсвэл бичгээр
02:12
санал сэтгэгдэл үлдээж болно.
02:18
Мөн багш нар “like” өгөх боломжийг олгож болно.
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Сурагчдад юу сурсанаа бусадтай хуваалцах боломж олгох олон
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бүтээлч хэрэгслүүд Seesaw-д байдаг.
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Багш нар сурагчдад юу сурсанаа өөрсөддөө тохирсон байдлаар
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харуулах боломжийг хялбархан олгох боломжтой.
02:42
Сурагчид бараг бүх тавьсан зүйл дээрээ дуу бичлэг хийж болно.
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Сурагчийн тавьсан зүйлийн нэг жишээг харъя. “Энэ миний хийсэн
хэлхээ.
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Энэ хэлхээ нь унтраалга, баттерей, сэнснээс бүрдэнэ.
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Энэ хэлхээг анх хийж дуусгахад ажиллаагүй.
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Асуудал нь энд байсан. Нэмэх, хасах цэнэгүүд нь
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эсрэг байрлалд байсан юм байна лээ.
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Тийм болохоор би энийг эргүүлсэн юм.”
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Сурагч нэг суултаар тавих зүйлээ дуусгаж чадахааргүй байвал
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ажлаа “ноорог” болгон хялбархан хадгалж болно. Тэгээд
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бэлэн болсон үедээ засварлаж дуусгаад
03:31
өгөх эсвэл дахин ноорог болгон хадгалж болно.
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Ногоон өнгөтэй нэмэх тэмдгэн дээр дарж өөрийн хувийн сургалтын
журналд
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зураг, видео, зурсан зураг, тэмдэглэл болон бусад зүйлсийг
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нэмж оруулж болно.
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Мөн гэртээ хийж буй тоо, бичээс, зурсан зураг,
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шинжлэх ухааны судлалын зүйлсийн
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зургийг авч болно.
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Сурагчийн камерт хадгалагдаж болох бүх зүйлийг
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Seesaw-ийн хавтаст оруулж бусадтай
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хуваалцах боломжтой.
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Жишээ нь хүүхдүүд ChatterPix видео хийсэн гэж бодъё...
04:12
Тэгвэл энийг хялбархан Seesaw-д оруулж болно.
04:17
Ногоон өнгөтэй зөв тэмдгийг хэдэн удаа All they have to do is simply hit
the green check
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дараад л болоо.
04:22
тэгээд хавтас байвал хавтаст нэмж болно.
04:27
Ингээд энэ нь журналд орно.
04:31
Хавтастаа юу хуваалцаж байгаа багш нар үргэлж хянаж байна.
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Журналд гарах бүх даалгавар, сэтгэгдэлд багш нар
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зөвшөөрөл өгнө.
04:39
Seesaw зэрэг хэрэгслүүд нь сурагчдад дижитал орчин болон
04:43
багаасаа хэрхэн эерэг дижитал мөр үлдээх талаар тэдэнд зааж эхлэх.
04:46
боломжийг олгоно.

04:49
Сурагчдын тавьсан зүйлийн дээд хэсэгт энд харагдаж байгаа шиг
04:53
цэнхэр шугам байх ба энэ нь багшийн зөвшөөрөл хүлээгдэж байгааг
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илтгэнэ.
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Багш нар шинэ хийх зүйл үүсгэн Seesaw дотор сурагчидтай
хуваалцаж болох ба
05:04
сурагчид тэр хийх зүйлийг нэг газар хийж дуусган
05:07
апп дотроо шууд хуваалцах боломжтой.
05:11
“Хариу нэмэх” гэдэг дээр дараад л
05:17
даалгавраа хийнэ. Хүүхдүүд даалгавраа хийж байхдаа
05:20
зааварчилгаагаа мартвал

05:22
дээд талын товчийг дараад л харчихна.
05:28
Ногоон зөв тэмдэгтийг дармагц
05:31
тавих зүйл илгээгдэнэ. Цуглуулга дотроос тухайн
05:36
ажлыг өгсөн үгүйг харах боломжтой.
05:46
Seesaw нь хаана ч байсан утга учиртай сургалтын орчинг
05:49
бий болгоход тус болох хэрэгслүүдийн нэг юм.
05:55
Доорх холбоосоор орж Англи, Испани хэл дээр нэмэлт зааврыг авна
уу.
06:00
Бүх үсгийг жижгээр бичнэ:
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tinyurl.com/seesawathome

