Tips til fjernundervisning med
G-Suite og Chromebooks
Hvordan kan lærere ved hjelp av effektive verktøy muliggjøre
hjemmeundervisning når sykdom og andre faktorer hindrer
elevene i å møte opp på skolen? Fjernundervisning har vist seg
å fungere godt til dette formålet, og Google for Education er et
godt verktøy i denne sammenhengen. Nedenfor finner du noen
vanlige utfordringer som lærere opplever med fjernundervisning,
og forslag til effektive løsninger med G-Suite og Chromebooks.

Utfordring

Tips

Utvikle læreres forståelse
av fjernundervisning
og digitale verktøy

Sertiﬁserte Google for Education-innovatører og -instruktører
deler sine beste tips og strategier for effektiv bruk av
fjernundervisning. Følg @GoogleForEdu for å få nye tips,
og ta en titt på kursene våre i Teacher Center. Velg de
kursene og tipsene som er mest relevante for dine behov,
og del dem med kollegaene dine.

Fjernundervisning uten
internett-tilgang hjemme

Lærere kan forberede interaktive økter i Google Presentasjoner
og be elevene om å aktivere frakoblet modus mens de
fremdeles har internett-tilgang. I frakoblet modus kan elevene
fortsette å arbeide med oppgaver og utforske innhold i
presentasjoner mens de er borte fra skolen.

Engasjere elevene
i fjernundervisning

Hvis elevene har tilgang til internett hjemme, kan lærerne
engasjere dem i interaktive økter ved hjelp av YouTube,
Google Classroom og Meet. De kan lage interaktive
YouTube-presentasjoner som elevene kan se i sitt eget
tempo, eller planlegge Hangouts Meet-økter der de kan
ha videosamtaler med elevene. Digitaliser stoff du allerede
har, og bruk det med Google Classroom og G-Suite.

Utfordring
Finne ferdig
lærestoff

Tips
Finn frem til lærestoff med høy kvalitet på YouTube,
og lag tilpassede spillelister for læring som elevene kan
utforske hjemme.

Bruk tiden elevene er borte fra skolen, til å fremme elevenes
digitale statsborgerskap og digitale ferdigheter.

Engasjer elevene i prosjektbasert læring mens de er borte,
slik at de kan utvikle egne evner til problemløsing og
kritisk tenkning.

Utvikle et sikkert og
effektivt system for bruk
av Chromebooks hjemme

Legg en plan for bruk av enheter hjemme, og lær av skoler
som allerede bruker fjernundervisning. Tenk gjennom hvordan
dere ved hjelp av enhets- og brukerinnstillinger kan overvåke
enheter og begrense bruken til det som er tillatt i henhold til
skolens retningslinjer. Gi lærerne tilgang til verktøy for
fjernundervisning, og gi elevene tilgang til lærestoff og
produktivitetsverktøy.

Oppfylle behovene til elever
med særskilte behov

Sett deg inn i tilgjengelighetsfunksjonene til Chromebook
og G Suite ved hjelp av dette Teacher Center-kurset og
dette nettstedet. Forbered ulike elever på fjernundervisning
i små grupper eller 1:1-økter, slik at de blir kjent
med disse verktøyene.

Kommunisere med familier

Kontakt foresatte tidlig og ofte, slik at de blir kjent med
skolens planer og prosedyrer for fjernundervisning, og
oppdater kunnskapen din på Teacher Center. Opprett en
delt kalender, slik at alle får tilgang til tidsplanen. Engasjer
foresatte i elevenes læring gjennom Google Classroom.
Opprett et Google-nettsted som inneholder informasjon
om jernundervisningen og om når skolens vanlige
aktiviteter kan/vil bli gjenopptatt.

Del dine tips om fjernundervisning
goo.gle/distancelearning-tips

