Huoltajan opas Google Meetiin
Eikö kasvotusten tapaaminen ole mahdollista? Google Meetin avulla voidaan
viestiä luokkahuoneen ulkopuolella
Google Meet on osa Google Workspacea, ja se on koulujen
käytettävissä maksutta Google Workspace for Educationin kautta.
Videokonferenssityökalu Google Meetillä opettajat voivat olla
yhteydessä lapseen henkilökohtaisesti etäopetuksen
helpottamiseksi tai järjestää tapaamisia ja neuvotteluja virtuaalisesti
vanhempien ja huoltajien kanssa.
Jos lapsellasi on tietokone tai mobiililaite, jossa on internetyhteys,
ja Google Workspace for Education ‑tili, opettajat voivat jatkaa
opettamista videoyhteydellä Google Meetin avulla.

Miksi koulut valitsevat Google Meetin?
●

●

●

Järjestelmänvalvojat ottavat
Meetin käyttöön
Koulun IT-järjestelmänvalvoja valitsee
Google Meetin asetukset, ottaa sen
käyttöön ja varmistaa, että tietyt
hallintaominaisuudet ovat vain opettajien
käytettävissä.
Opettaja pitää langat käsissään
Vain opettaja voi mykistää tai poistaa
muita kokouksen osallistujia, joten oppilas
ei voi vahingossa tai tarkoituksella
mykistää tai poistaa opettajaansa.
Käytä livetekstityksiä
Jos joukossa on kuuroja tai huonokuuloisia
tai keskittymiseen apua tarvitsevia
oppilaita, ota käyttöön livetekstitykset.
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Vinkkejä Google Meetin kotikäyttöön
●

Varmista, että lapsi käyttää Google
Workspace ‑tiliä.
Kun lapsi viestii oman opettajansa tai ryhmänsä
kanssa, varmista että hän käyttää koulun
Google-tiliä eikä henkilökohtaista tiliään.

●

Pyydä apua kotitehtäviin
Voit järjestää apua kotitehtävien tekemiseen
tai tapaamisia opettajien kanssa.

●

Luo hyvä käyttökokemus
Jotta lapsesi saa parhaan mahdollisen Google
Meetin käyttökokemuksen, varmista että olet
asentanut uusimman version. Voit parantaa
laatua myös laittamalla lapsen laitteen kameran
pois päältä.

●

Rohkaise osallistumaan
Lapsi voi keskustella opettajan ja
luokkakavereidensa kanssa Slidesin K &
V ‑ominaisuuden avulla ja nähdä esitettävän
sisällön samaan aikaan.

Oppilaiden turvallisuus Meetissä
Google on sitoutunut luomaan tuotteita, jotka auttavat
turvaamaan oppilaiden ja opettajien tietosuojan ja
tietoturvan kouluissa.
Jos lapsesi käyttää Google Workspace for Educationia,
Google ei omista mitään oppilasdataa, oppilaille ei
kohdisteta mainoksia, ja tuemme
vaatimustenmukaisuusstandardeja, joita ovat esimerkiksi
FERPA1 ja COPPA2.

Lapselta kysyttäviä kysymyksiä Google Meetistä:
● Miten opettajasi käyttää Google Meetiä oppitunneilla?
● Mitä pidät opettajan ja luokkakavereiden näkemisestä
videoyhteydellä?
● Mitkä ovat säännöt Google Meetissä? Miten ne eroavat
säännöistä tavallisessa luokassa?

Lue lisää Google Meetistä ja siitä, miten voit auttaa
lasta ratkaisemaan mahdollisia ongelmia,
pikaoppaasta ja koulutuksesta.
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