ДОБРЕ ДОШЛИ В ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ КАТО „GOOGLE ЗА
УЧИЛИЩА РОДИТЕЛ“ 101
Unofficial tips from a once not-so-savvy parent who struggled to
figure out what my kid is supposed to be working on.

Първо, сърдечно "Благодаря"
Нашата признателност няма граници за усилията и грижите на
преподавателите и персонала, за да се гарантира, че учениците продължават
да учат по време на предизвикателствата, пред които сме изправени всички.

Също така сме благодарни за технологията, която училището има и използва
за осигуряване на виртуално изживяване.
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Станете дистанционно обучение „NinjaParent“
Ако сте като мен, никога не сте седяли пред Chromebook и не сте
запознати с пакета от приложения на Google for Schools.

Нещо, което ми отнема секунди в Microsoft Word, като
форматирането, ме превърна в идиот в Google Документи.
Мислех, че може да е полезно на някои родители да илюстрират
как да избегнат нещата, които съм направил, и може би да
подберат някои съвети, които научих за нашата среда за
дистанционно обучение в нашите училища.
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УРОК 1
ДИСТАНЦИОНН
О ОБУЧЕНИЕ
О, радостите са били изобилни!
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Просто искаме да помогнем на децата
с училище
Как да помогна на
децата си да
разберат какво
трябва да
направят?

Как да помогна на
учителите да
останат свързани с
децата си?

"Вярвай, но
проверявай".
Как да се уверя,
че малките бъгери
вършат своята
работа?
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Първата ми грешка ...
“Hey son, can you show us how you look up your assignments online because
doing the work is not op "Здравей, синко, можеш ли да ни покажеш как търсиш
задачите си онлайн, защото работата в нашата къща не е задължителна?"

„Сигурно татко, просто кликнете върху„ Преглед на всички “във всеки мой
клас. tional in our house?”
“Sure Dad, just click on “View all” in each of my classes.

За съжаление, той не знаеше (известен е и като
забрави за това, което вероятно е учил) за найефективните начини да използваме
инструментите, които са му на разположение, и
изгубихме куп време, пропуснахме куп неща и
нека да кажем, че нещата се получиха малко
неловко. Звучи ли ви познато?

Ръчно създадох списъци със
задачи, като копирах и
поставих от това, което беше
представено във връзката
„Преглед на всички“ на всеки
от неговите класове и след това
ги поставих като приоритет за
него.
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Това се усеща като ментална
математика отначало

Не беше толкова отдавна, когато светът на математиката ме превърна в невежа за
една нощ и аз вече не бях Учителят! Сега се опитвам да разбера какви инструменти
използва училището и как да стана Учител за една нощ.
Добри времена, добри времена ... ъъъ
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Реших, уча се от миналото. Използвайте
тази "нова" математика, за да решите
за
X
FYI, X = Моето
търпение

X=

Брой деца X # учители X (# приложения + уебсайтове) X # от известните комуникационни
средства

(# от наличните компютри) - ((моят OCD + моят ADHD) + (работата ми)) - (неизвестни средства за
комуникация)

Допълнителен кредит: Определете защо хората
са купили толкова тоалетна хартия, колкото са
ги направили, и защо не съм го направил?

Не. Това не помогна.
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Втората ми грешка
„Ей Бъде, току-що разгледах набързо вашата пощенска кутия в Gmail и трябва
да я почистите!“
Набързо не прочетох всяко от имейлите, които имаше, само отбелязах, че той
имаше стотици непрочетени съобщения по това време и предположих, че ще
знае на какво трябва да му обърне внимание, ПРОЧЕТЕТЕ и Дръж се
подобаващо.
Това, което не разбрах, беше, че за него
„почисти го“ означава „изтрий всичко, без да
го четеш, за да няма нищо във„ Вх. Поща “.
Ясно е, че електронната поща не е оказала
значително влияние върху това, което прави
с деня си.
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Нужен е нов подход
Дайте ми спокойствие да приемам
нещата, които не мога да променя,
Смелостта да променя нещата, които
мога,
И мъдростта да знаеш разликата.

След като преодолях факта, че той изпразни Inbox AND Trash,
започнах с дихателни упражнения, медитация и зареждане с кафе….

10

Прекарах няколко мига, като
самостоятелно изследвах виртуалния
му училищен свят и беше духовно ...

На опашка драматичната
музика

... просветление
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Наистина трябва да се консултираме с
този човек, преди да „помогна“ на
моето дете.
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Съвети №1 и # 2 - Не се страхувайте да
изследвате

В Google Classroom ...

Съвет №1 - Тази връзка „Календар“
ви отвежда към Google Календар на
децата, който получава
информационни емисии от всеки
от неговите класове в Google
Classroom.

Съвет №2 - Тази връзка
„Задължителност“ ще ви отведе до
списък на обобщени задания,
сортирани по времето, когато са
дължими.
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Съвет №3 - Студентите трябва да се научат
да обичат своята пощенска кутия в Gmail
Входящата поща в Gmail е критично
важна точка за обобщаване на всичко!
Отвъд имейла, който преподавателите
изпращат в Google Classroom,
автоматично ще изпрати на ученика
имейл, когато учител ...
Публикува задание
Изпраща „частен коментар“ на студент за
задача
Прави „съобщение“ в блог форума на
клас.
Когато заданието е оценено.
И т.н., и т.н., и т.н.

Всички тези примери за
публикуване също
генерират имейли
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Съвет №4 - Google Календар е ваш приятел
Gmail Календарът получава емисия
„задания“ от Google Classroom. Освен
това, ако вашият учител изпрати покана
за онлайн сесия, ако те са изпратили
поканата чрез имейл адресите на
учениците, тя ще се покаже и тук.
Може да питате „Защо задачите изглеждат
различно“? Тези, които са маркирани,
имат времетраене „цял ден“ в
настройките „назначаване“ на записа в
календара. Тези, които просто имат
„точка“ до тях, имат продължителност „помалко от ден“. Например заданието /
срещата е само час.

„Целодневни
назначения“ ->
Назначения „Не целодневен
ден“ ->
Глави нагоре! Преподавателят може да идентифицира определена дата и
„час“ в текстовото описание на заданието, но не идентифицира
„времето“ в заданието Google Classroom, така че срещата да се показва
в Календар като среща „Цял ден“.
Една мисъл: Би било супер полезно, ако имаше „време“, че дадено
задание се дължи, че времето ще бъде използвано за създаване на
задание / заседание в класната стая. Задачата / срещата трябва да бъде
само 1 минута. По този начин нещата се показват в календара в реда, в
който са дължими.
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Съвет №5 - Класът не се показва в „Google
Календар“

В случай, че някой от класовете на вашия ученик не се покаже в Google Календар, има
няколко неща, които можете да направите сами, за да го поправите.
Етап 1.
Изберете „v“ под
„Други
календари“ и се
уверете, че
класът е в
списъка и има
отметка до него.

Ако класът е в списъка
и е „проверен“,
продължете със стъпка
2 ->

Стъпка 2. Върнете се в Google
Classroom и изберете липсващия
клас от началната страница на
Classroom

Стъпка 4. Изберете „Google
Календар“

Стъпка 3. Изберете
„Класна работа“

Стъпка 5. Google Calendar ще се отвори и
ще представи следните изскачащи
прозорци. Изберете „Добавяне“.
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Съвет №6 - Промяна на цвета на
емисиите на Календар

Можете да промените цвета на
емисиите на Календар, за да
съответстват на цвета на класа в
Google Classroom. Просто създава
последователно изживяване. т.е.
синьо = наука, зелено = религия,
социални изследвания = жълто и
т.н.

Задръжте курсора на мишката върху „клас“,
за да разкриете менюто с елипса с три бутона
и кликнете върху елипсите.
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Изберете цвета, който бихте искали,
че календарът на емисиите ще бъде в.

Съвет №7 - Доверете се, но проверете
За да проверите дали задачите са
„включени“…
Стъпка 1 - Щракнете върху името
на класа, за да отворите
„страницата на класа“

Стъпка 2 - Кликнете върху
„Класна работа“

Стъпка 4 - Спазвайте
състоянието на заданието.

Стъпка 3 - Кликнете върху
„Преглед на вашата работа”

Важно е да знаете, че само защото заданието е
„включено“, това не означава, че е „оценено“. Учителят
може да се върне с „Лични коментари“ с искане за
преразглеждане или може да направи чернови на
коментари към заданието, които изискват
допълнителни действия от ученика.
Най-лесният начин да разберете, че учителят изисква
допълнителна работа за „включено“ задание е да
следите във входящата поща на Gmail за подходящ
имейл с известия.
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Заключителни мисли
• Профилът в Gmail в училището на моето дете трябва да стане
толкова важен за него, колкото и работният ми имейл и календарът.
Заслужава си да отделите време да покажете на дете как да
навигира в Gmail и да прави прости неща, като създаване на
папки, за да се организира специфичен за класа имейл.
• Google Календар има няколко изгледа и може да бъде отпечатан
като осезаем „списък със задачи“, на който и двамата можем да се
позоваваме.
• Както при повечето технически неща, обикновено има няколко
начина да направите нещо. Споделете това, което смятате, че може
да бъде полезно на другите.
• Факт е, че моето дете все още няма мобилен телефон и няма идея
как да прави много неща на компютър. Търпение, търпение,
търпение!
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