MALIGAYANG PAGDATING SA
LEARNING LEARNING BILANG ISANG
"GOOGLE PARA SA MGA PAARALAN
MAGULANG" 101
Hindi opisyal na mga tip mula sa isang beses na hindi napakahusay na magulang na
nagpupumiglas na malaman kung ano ang dapat gawin ng aking anak.

Una, isang pusong "Salamat"
Ang aming pagpapahalaga ay walang hangganan para sa mga pagsisikap at pagaalaga ng mga guro at kawani na ipinahayag upang matiyak ang mga mag-aaral
na magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa mga hamon na kinakaharap nating
lahat.

Nagpapasalamat din kami sa teknolohiya na nasa lugar ng paaralan at
ginagamit upang magbigay ng isang virtual na karanasan sa pagkatuto.
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Pagiging Pag-aaral ng Distansya na "NinjaMagulang"
Kung gusto mo ako, hindi ka nakaupo sa harap ng isang
Chromebook at hindi ka pamilyar sa mga aplikasyon para sa
Google for Schools.
Isang bagay na tumatagal sa akin ng ilang segundo sa Microsoft
Word tulad ng pag-format ay nagbigay sa akin ng isang tulala sa
Google Docs.
Naisip ko na maaaring makatulong sa ilang mga magulang na
ilarawan kung paano maiwasan ang mga bagay na ginawa ko at
maaaring kunin ang ilang mga tip na natutunan ko tungkol sa
kapaligiran ng Pag-aaral ng Pag-aaral ng aming paaralan.
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ARALIN - 1
PAG-AARAL SA
DISTANSYA
Oh, ang mga kagalakan ay napakarami!
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Gusto lang nating tulungan ang mga bata
sa paaralan
Paano ko
matutulungan ang
aking mga anak na
maunawaan kung
ano ang kailangan
nilang gawin?

Paano ko
matutulungan ang
mga guro na
manatiling
konektado sa aking
mga anak?

"Magtiwala ngunit
patunayan."
Paano ko matiyak
na ang mga maliit
na buggers ay
gumagawa ng
kanilang trabaho?
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Aking unang pagkakamali ...
"Hoy anak, maaari mo bang ipakita sa amin kung paano mo hinahanap ang
iyong mga atas sa online dahil ang paggawa ng trabaho ay hindi opsyonal sa
aming bahay?"
"Oo Tatay, mag-click lamang sa" Tingnan ang lahat "sa bawat isa sa aking mga
klase.
Sa kasamaang palad, hindi niya alam (aka
nakalimutan kung ano ang malamang na
itinuro niya) tungkol sa pinaka-mahusay na
paraan upang magamit ang mga tool na
magagamit sa kanya at nasayang namin ang
isang bungkos ng oras, napalampas ng isang
bungkos ng mga bagay, at sabihin lamang
natin ang mga bagay na nakuha ng kaunti
hindi mapakali Tunog na pamilyar?

Manu-manong nilikha ko ang
mga listahan ng mga takdangaralin sa pamamagitan ng
pagkopya at pag-paste mula sa
kung ano ang ipinakita sa link
na "Tingnan Lahat" ng bawat isa
sa kanyang mga klase at
pagkatapos ay unahin ang mga
ito para sa kanya.
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Ito ay tulad ng mental matematika sa
lahat muli

Hindi pa iyon katagal nang ang mundo ng matematika ay nagbigay-kaalaman sa akin nang
magdamag at hindi na ako ang Guro! Ngayon sinusubukan kong malaman kung anong
mga tool ang ginagamit ng paaralan at kung paano maging isang Master magdamag.
Magandang beses, magandang beses ... ugh
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Napag-isipan ko, matuto mula sa
nakaraan. Gamitin ang "bago" na
matematika
upang
malutas
para
sa
X
FYI, X = Aking
pasensya

X=

# ng mga bata X # ng mga guro X (# ng mga application + website) X # ng mga kilalang sasakyan
sa komunikasyon

(# ng mga computer na magagamit) - ((ang aking OCD + ang aking ADHD) + (aking trabaho)) - (hindi
kilalang mga sasakyan sa komunikasyon)

Dagdag na kredito: Alamin kung bakit binili ng
mga tao ang maraming papel sa banyo tulad ng
ginawa nila, at bakit hindi ko ginawa?

Nope. Hindi iyon
makakatulong.
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Ang aking pangalawang pagkakamali ...
"Hoy Bud, mabilis akong tumingin sa iyong Inbox ng Gmail at kailangan mong
linisin ito!"
Sa aking pagmamadali, hindi ko nabasa ang bawat isa sa mga email na
mayroon siya, napansin ko lamang na mayroon siyang daan-daang mga hindi
nabasa na mga mensahe sa oras at ipinapalagay na alam niya kung aling
kailangan niyang bigyang pansin, MABASA, at kumilos nang naaayon.

Ang hindi ko napagtanto ay sa kanya na
"linisin ito" ay nangangahulugang "tanggalin
ang lahat nang hindi binabasa ito kaya wala ng
Inbox".
Maliwanag, ang email ay hindi isang
makabuluhang impluwensya sa kanyang
ginagawa sa kanyang araw.
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Kailangan ng bagong diskarte
Bigyan mo ako ng katahimikan upang
tanggapin ang mga bagay na hindi ko
mababago,
Ang lakas ng loob na baguhin ang mga
kaya kong,
At ang karunungan upang malaman ang
pagkakaiba.

Sa sandaling natapos ko ang katotohanan na nilagyan niya ang
kanyang Inbox AT Trash Nagsimula ako sa mga ehersisyo sa paghinga,
pagmumuni-muni, at isang refill ng kape.
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Ginugol ko ng ilang sandali ang
paggalugad sa kanyang virtual na mundo
ng paaralan sa aking sarili at ito ay
espirituwal ...
I-queue ang dramatikong
musika

… Maliwanagan
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Talagang dapat na kumonsulta sa taong
ito bago "tulungan" ang aking anak.
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Mga Tip # 1 & # 2 - Huwag matakot na
galugarin

Sa Google Classroom ...

Tip # 1 - Ang link na "Kalendaryo" ay
magdadala sa iyo sa mga bata ng
Google Calendar na tumatanggap ng
mga feed ng impormasyon mula sa
bawat isa sa kanyang mga klase sa
Google Classroom.

Tip # 2 - Ang link na "To-do" ay
magdadala sa iyo sa isang listahan
ng mga pinagsama-samang mga
atas na pinagsunod-sunod sa oras na
ito.
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Tip # 3 - Dapat matutunan ng mga mag-aaral
lahat ng mga
na mahalin ang kanilang Gmail Inbox Ang
halimbawa ng pag-post
Ang Gmail Inbox ay isang kritikal na punto
ng pagsasama-sama para sa lahat!
Higit pa sa email na ipinapadala ng mga
guro sa Google Classroom ay awtomatikong
magpapadala ng isang email ang mag-aaral
kapag ang isang guro ...
Mag-post ng isang takdang-aralin
Nagpapadala ng isang "pribadong komento"
sa isang mag-aaral tungkol sa isang atas
Gumagawa ng isang "anunsyo" sa forum ng
blog ng isang klase.
Kapag ang isang pagtatalaga ay na-graded.
Atbp., Atbp.

na ito ay bumubuo ng
mga email
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Tip # 4 - Ang Google Calendar ay iyong
Kaibigan
Natatanggap ng Gmail Calendar ang isang feed
ng "mga takdang-aralin" mula sa Google
Classroom. Gayundin kung ang iyong guro ay
nagpapadala ng isang imbitasyon sa isang online
session, kung naipadala nila ang paanyaya sa
pamamagitan ng mga email address ng mga
mag-aaral, lalabas din ito.
Maaari kang magtanong "Bakit iba ang hitsura
ng mga takdang-aralin"? Ang mga naka-highlight
ay may tagal ng oras na "buong araw" sa mga
setting ng "appointment" ng entry sa kalendaryo.
Ang mga mayroon lamang na "tuldok" sa tabi ng
mga ito ay may isang "mas mababa sa-isangaraw" na tagal. Halimbawa, ang takdang aralin /
pagpupulong ay isang oras lamang.

"Lahat ng Araw" mga
tipanan ->
"Hindi-Lahat ng Araw" mga
tipanan ->
Heads up! Ang isang guro ay maaaring makilala ang isang takdang oras at
"oras" sa paglalarawan ng teksto ng takdang-aralin ngunit hindi kinikilala
ang "oras" sa takdang aralin ng Google kaya ang appointment ay
ipinapakita sa Kalendaryo bilang isang pulong na "Lahat ng Araw".
Isang pag-iisip: Makatutulong ito kung mayroong isang "oras" na ang isang
takdang-aralin ay dapat na oras na gagamitin upang lumikha ng takdang
aralin / pagpupulong sa silid-aralan. Ang pagtatalaga / pagpupulong ay
kailangan lamang na 1-minuto sa tagal. Sa ganoong paraan lumilitaw ang
mga bagay sa Kalendaryo sa pagkakasunud-sunod na nararapat.
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Tip # 5 - Hindi lumilitaw ang isang Class sa
"Google Calendar"

Kung sakaling ang isa sa mga klase ng iyong mag-aaral ay hindi lumilitaw sa kanilang Google
Calendar mayroong ilang mga bagay na maaari mong gawin sa iyong sarili upang ayusin ito.
Hakbang 1.
Piliin ang "v" sa
ilalim ng "Iba
pang mga
kalendaryo" at
tiyaking nakalista
ang klase at may
marka ng tseke sa
tabi nito.

Kung ang klase ay
nakalista at "nasuri"
magpatuloy sa
Hakbang 2 ->

Hakbang 2. Bumalik sa Google
Classroom at piliin ang nawawalang
Class mula sa homepage ng silidaralan

Hakbang 4. Piliin ang "Google
Calendar"

Hakbang 3. Piliin ang
"Classwork"

Hakbang 5. Magbubukas at ipakita ng
Google Calendar ang sumusunod na pop-up.
Piliin ang "Idagdag".
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Tip # 6 - Ang pagpapalit ng kulay ng feed
ng Kalendaryo

Maaari mong baguhin ang kulay ng
Mga feed ng Kalendaryo upang
tumugma sa kulay ng Class sa
Google Classroom. Lumilikha
lamang ito ng isang pare-pareho na
karanasan. i.e. Blue = Science,
Green = Relihiyon, Araling
Panlipunan = Dilaw, atbp.

Pag-hover ng iyong arrow sa mouse sa isang
"klase" upang maihayag ang tatlong-button na
pahilis na menu at mag-click sa mga ellipses.

Piliin ang kulay na gusto mo ng mga
appointment sa feed ng kalendaryo na
mapasok.
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Tip # 7 - Tiwala-ngunit-verify
Upang mapatunayan ang mga takdang aralin
ay "nakabukas" ...
Hakbang 1 - Mag-click sa pangalan
ng klase upang buksan ang
"pahina ng klase"

Hakbang 2 - Mag-click sa
"Classwork"

Hakbang 4 - Sundin ang katayuan
sa pagtatalaga.

Hakbang 3 - Mag-click sa "Tingnan
ang iyong trabaho"

Mahalagang malaman na dahil lamang sa isang
pagtatalaga ay "nakabukas", hindi nangangahulugang ito
ay "Graded". Ang isang guro ay maaaring bumalik na may
"Personal na mga Komento" na humihiling ng isang
pagbabago o maaaring gumawa ng mga draft na
komento sa pagtatalaga na nangangailangan ng
karagdagang aksyon ng mag-aaral.

Ang pinakamadaling paraan upang malaman na ang
isang guro ay nangangailangan ng karagdagang trabaho
sa isang "nakabukas" na takdang aralin ay pagmasdan
ang Gmail Inbox para sa isang may-katuturang email na
abiso.
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Pangwakas na mga saloobin
• Kailangang maging mahalaga sa kanya ang account sa Gmail ng paaralan ng
aking anak dahil sa akin ang aking email sa trabaho at kalendaryo. Ito ay
nagkakahalaga ng paggastos ng oras na nagpapakita ng isang bata kung
paano mag-navigate sa Gmail at gumawa ng mga simpleng bagay tulad ng
paglikha ng mga folder upang mapanatili ang organisadong email na tiyak.
• Ang Google Calendar ay may ilang mga pananaw at maaaring mai-print bilang
isang nasasabing "dapat gawin listahan" na maaari naming pareho na
sanggunian.
• Tulad ng karamihan sa mga bagay na teknikal, karaniwang may maraming
mga paraan upang gumawa ng isang bagay. Ibahagi ang sa palagay mo ay
maaaring maging kapaki-pakinabang sa iba.
• Ang totoo, ang aking anak ay wala pa ring cell phone at walang ideya kung
paano gumawa ng maraming mga bagay sa isang computer. Pasensya,
pasensya, pasensya!
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