Videotunnis osalemise MEELESPEA
Et kõik hästi laabuks, pea meeles ja järgi neid nõudeid:
✓ Videotund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole sinuga ühes ruumis, vaid
teiselpool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni
õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni.
✓ Videotundi sisened oma nimega.
See on väga oluline, sest õpetaja peab teadma, kes tunnis osalesid, vastasel juhul
võidakse sind märkida puudujaks. Meie koolis on heaks tavaks, et sisened Google Meet
videotundi kooli Google kontoga ja siis on sul juba automaatselt oma nimi olemas.
✓ Videotundi sisened oma näoga, st lülita KAAMERA SISSE.
See on vajalik selleks, et õpetaja näeks sinu soovi midagi lisada või täpsustada, samuti
peab sul olema võimalus õpetajale vajadusel oma tööd näidata. Juhul kui sul ei ole
kaamerat, siis jätad ekraani mustaks, aga oled sellest informeerinud varasemalt
õpetajat.
✓ Videotund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks.
Seda aega tuleb kasutada vastutustundlikult.
✓ Videotunnis räägib ÜKS inimene korraga.
Kui soovid sõna, annad sellest õpetajale märku veebikaamera kaudu kätt tõstes,
Google Meeti keskkonnas virtuaalse käetõstmise märki kasutades või kirjutad
suhtlusesse oma soovi. Vahele ei sega, teiste arvamust ja vastuseid ei halvusta.
Videotunnis räägitakse kordamööda. Suhtlust juhib õpetaja.
✓ Videotunni ajaks tasub raadio, televiisor jms kinni keerata.
Taustamüra ei lase õpetaja või kaasõpilase sõnumit kuulda, võib tekkida kajaefekt.
Muu müra tõttu võib tähelepanu hajuda.
✓ Videotunnis oled viisakas oma kaasõpilaste ja õpetaja vastu. Kui õpilane segab
tahtlikult tundi, siis võib õpetaja õpilase videotunnist eemaldada. Tunnitöö on sellisel
juhul vaja hiljem järele teha.
✓ Jälgi videotunni algusaega ja sisene virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni
algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada. Kui ei saa ühendust, anna
sellest õpetajale suhtluse kaudu kiiresti teada.
✓ Videotunni linki või IDd võõrastega ei tohi jagada!
✓ Videotunni ajal ei sobi tegeleda kõrvaliste asjadega, see tähendab teemasse
mittepuutuvaid materjale sa ei vaata, ei jaga klassikaaslastega jms.

✓ Kui sul pole võimalik mingil põhjusel videotunnis osaleda, teavita sellest õpetajat.
Õpetaja fikseerib videotunnist puudumise Stuudiumi päevikusse sarnaselt
tavatunniga.

