Huoltajien Google Meet ‑opas
Google Meetin avulla tapaamiset voi järjestää kasvotusten myös luokkahuoneen ulkopuolella
Google Meet on osa Google Workspacea ja saatavilla
maksutta oppilaitoksille Google Workspace for Educationin
kautta. Google Meet ‑videokonferenssityökalun avulla
opettajat voivat järjestää etäopetusta ja henkilökohtaisia
tapaamisia oppilaan kanssa sekä virtuaalisia tapaamisia
vanhempien ja huoltajien kanssa.
Jos lapsellasi on internetyhteydellä varustettu tietokone
tai mobiililaite ja Google Workspace for Education ‑tili,
opettajat voivat järjestää etäopetusta Google Meetin
videoyhteyden kautta.
Miksi oppilaitokset valitsevat
Google Meetin?
●

●

●

●

Järjestelmänvalvojat tekevät
Google Meetin asetukset
Oppilaitoksesi IT-järjestelmänvalvoja
ottaa Google Meetin käyttöön, tekee
tarvittavat asetukset ja varmistaa,
että tietyt toiminnot ovat vain opettajien
käytettävissä.
Ohjat ovat opettajalla
Vain opettaja voi mykistää tai poistaa
muita kokouksen osallistujia, joten oppilas
ei voi vahingossa (tai muulla tavoin)
mykistää tai poistaa opettajaa.
Käytä livetekstitystä
Voit tukea kuuroja tai huonokuuloisia
oppilaita tai auttaa oppilaita keskittymään
laittamalla livetekstitykset päälle.
Helppo käyttää
Osallistu koulusta tai kotoa, kannettavalla
tietokoneella tai mobiililaitteella – helposti
yhdellä klikkauksella.
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Vinkkejä Google Meetin
käyttöön kotona
●

Varmista, että lapsesi käyttää Google
Workspace for Education ‑tiliä
Jos lapsesi viestii opettajan tai luokkakavereiden
kanssa, varmista, että hän käyttää oppilaitoksen
Google-tiliä eikä henkilökohtaista tiliä.

●

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

●

Luo upea kokemus
Jotta lapsesi saa parhaan mahdollisen
kokemuksen Google Meetissä, tarkista,
että uusin versio on asennettuna. Jos
kaistanleveys ei riitä, voit laittaa kameran
pois päältä lapsen laitteella yhteyden
laadun parantamiseksi.

●

Kannusta osallistumaan
Lapsesi voi nostaa käden ja ilmoittaa näin
opettajalle, että hänellä on kysyttävää.
Chat-ominaisuuden avulla hän voi keskustella
opettajan ja luokkakavereiden kanssa.

Oppilaiden turvallisuus Google Meetissä
Googlen tavoitteena on luoda tuotteita, jotka auttavat
vahvistamaan oppilaiden ja opettajien tietosuojaa sekä
oppilaitoksesi tietoturvaa.
Jos lapsesi käyttää Google Workspace for Educationia,
Googlella ei ole minkäänlaista omistajuutta oppilaan
dataan eikä oppilaille näy mainoksia. Noudatamme
vaatimustenmukaisuustandardeja, kuten FERPA1,
COPPA2, GDPR ja HIPAA.

Google Meetissä on toimintoja, joilla turvataan oppilaiden ja opettajien tietosuoja:
●

●

●
●

●

Google Meet noudattaa IETF-turvallisuusstandardeja ja hyödyntää
Datagram Transport Layer Security‑ (DTLS) ja Secure Real-time Transport
Protocol ‑protokollia (SRTP).
Kaikki data salataan Google Meetissä oletuksena, kun data siirtyy laitteen
ja Googlen välillä.
Nimettömät käyttäjät eivät voi oletuksena osallistua kokoukseen.
Google Meetin verkkosovelluksen käyttäminen ei edellytä liitännäisiä.
Se toimii kokonaan Chromessa ja muissa selaimissa, joten se on vähemmän
haavoittuvainen tietoturvariskeille.
Google Meetissä on oletuksena päällä väärinkäyttöä estävät ominaisuudet
ja turvalliset kokoustoiminnot.

Haluatko tietää lisää?
Tässä on muutamia kysymyksiä keskustelun tueksi:
●

●

●

Käytätkö koulussa puhekirjoitusta tai tekstityksiä?
Miten opettajasi käyttää Google Meetiä oppitunneilla?

Pika-aloitusoppaasta ja

Miksi on mielestäsi hyvä nähdä opettajan ja
luokkakavereiden videokuva?

oppimiskeskuksesta voit lukea lisää

Onko Google Meetin käyttöön sääntöjä? Miten ne
poikkeavat ryhmäsi muista säännöistä?

auttaa lastasi ongelmatilanteissa.

Google Meetistä ja siitä, miten voit
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