
АНС-ийн эцэг эхийн академийн видео танилцуулга: 
 

Энэ видеогоор сурагчдийн ажиллуулах дижитал платформ болох Seesaw-
ийн 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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гэрийнхэндээ харуулж багш нартайгаа хуваалцах боломжийг олгоно. 
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Доорх холбоосоор орж Англи, Испани хэл дээр нэмэлт зааврыг авна 
уу. 
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Бүх үсгийг жижгээр бичнэ:  
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tinyurl.com/seesawathome 



 
 


