Etäopiskelumahdollisuus
Hangouts Meet -sovelluksella
Jos sairaus tai muut tekijät estävät oppilaita käymästä koulua normaalisti, miten opettajat
voisivat hyödyntää kotona oppimiseen soveltuvia työkaluja? Hangouts Meetin avulla koulujen
ja koulupiirien johtajat voivat ottaa käyttöön ensiluokkaisia ominaisuuksia ja opettajat voivat
käyttää Hangouts Meet ‑sovellusta virtuaalioppimisessa.

Haaste

Strategiat

Hangoutin määritys luokalle

Voit aloittaa videotapaamisen useilla eri tavoilla, kuten
suoraan Meetistä tai kalenteritapahtumasta. Päätä,
miten haluat lisätä osallistujia puheluun. Voit lähettää
oppilaille linkin tuleviin Meet-istuntoihin ilmoituksella
Google Classroomin kautta.

Ohjeiden antaminen
virtuaalisesti

Esitä dioja tai muita jaettavia resursseja jakamalla näyttösi.
Jaa materiaali osiin ja pysy yhteydessä istunnon osallistujien
kanssa keskeyttämällä esitys säännöllisin väliajoin. Kannusta
osallistujia käyttämään chat-toimintoa tai mikrofoneja, jotta
he voivat osallistua opetukseen aktiivisesti.

Oppilaiden
arvioiminen etänä

Käytä Classroomin Esitä kysymys ‑ominaisuutta, jotta saat
tilannekuvan oppilaiden tiedoista ennen Meet-istuntoa (tai
sen jälkeen). Tarkista asioiden ymmärtäminen Meet-istunnon
aikana käyttämällä chat-toimintoa tai liittämällä esityksen
dioihin Kysymyksiä ja vastauksia ‑toiminto. Jaa linkki
Google-lomakkeeseen chat-ikkunassa tai liitä Forms-visa
tehtävään Google Classroomissa, jotta voit arvioida oppilaiden
oppimista Meet-istunnon aikana tai sen jälkeen.

Oppilaiden osallistaminen
oppitunnilla

Käytä chat-toimintoa ja anna oppilaille mahdollisuus osallistua
istuntoon suullisesti. Voit käyttää diojen Kysymyksiä ja
vastauksia ‑toimintoa tai jakaa linkin interaktiivisiin
asiakirjoihin, dioihin tai verkkosivustoihin, jos haluat tehdä
käytännön tehtäviä istunnon aikana. Edistä tarvittaessa
oppilaiden yhteistyötä pareina tai ryhmissä opettamalla
oppilaille, miten luodaan Meet-istunto ja työskennellään
yhdessä virtuaalisesti.

Haaste

Strategiat

Classroomin hallinta

Hyödynnä YouTuben laadukkaita oppimissisältöjä ja luo
mukautettuja oppimislistoja oppilaille kotona käytettäviksi.

Kaikkien oppijoiden
tarpeiden täyttäminen

Pyydä oppilaita ottamaan käyttöön reaaliaikaiset
kuvakaappaukset videotapaamisen aikana, jotta voit näyttää
keskustelun tekstin ja käyttää Meetin chat-toimintoa, jonka
avulla oppilaat voivat esittää kysymyksiä. Tutustu Googlen
esteettömyyssivuun, tähän esteettömyysoppaaseen ja tähän
erilaisten oppijoiden oppimismoduuliin varmistaaksesi, että
täytät kaikkien oppilaiden tarpeet.

Hangouts Meet -istunnon
tallentaminen

Tallenna Meet-istunto oppilaille, jotka eivät pysty
osallistumaan tai jotka voivat hyötyä mahdollisuudesta katsoa
istunto uudelleen. Tallennuksesi tallennetaan Google
Drive ‑tilillesi, ja voit jakaa linkin tallennukseen Classroomin,
sähköpostin tai luokan verkkosivuston kautta.

Oppilaiden valmistelu
etäopiskeluun

Auta oppilaita käyttämään Hangouts Meetiä tarkistamalla
käytettävien laitteiden laiteohjelmistot ja ohjelmistot
etukäteen. Näytä oppilaille, miten istuntoon osallistutaan,
ja jaa Hangouts Meetin resurssit oppilaille. Määritä ja kerro
etäkommunikoinnin tapa oppilaille ja vanhemmille, jotta voit
jakaa nämä tiedot mahdollisimman pian. Harkitse Googlen
digikansalaisuuden ja digitaitojen resurssien sisällyttämistä
etäohjeisiin varmistaaksesi, että oppilaat ovat valmistautuneet
digitaaliseen oppimiseen.

Toiminta, jos ei ole
Internet-yhteyttä

Sellaisten oppilaiden tavoittaminen, joilla ei ole
Internet-yhteyttä, on erittäin tärkeää, jotta kaikilla oppilailla
olisi yhtäläinen mahdollisuus oppimiseen. Voit tallentaa
Meet-istuntoja etukäteen tai jakaa tallennettuja istuntoja
videopuhelun jälkeen, jotta oppilaat voivat katsoa ne
myöhemmin. Jos mahdollista, varmista, että oppilaat
ovat ottaneet offline-tilan käyttöön, ennen kuin he lähtevät
koulusta laitteen kanssa, jotta he voivat tarkastella asiakirjoja,
arkkeja ja dioja ilman Internetiä.

Jaa vinkkisi etäopiskeluun
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