Організація дистанційного навчання
на платформі Google Classroom
Загальні положення
Для забезпечення дистанційної форми навчання студентів в умовах
карантину та створення єдиного інформаційного середовища навчального
закладу, педагогічні працівники та адміністрація
Київського фахового коледжу прикладних наук
перейшли на використання пакета хмарних
сервісів Google Suite for Education (раніше Google
Apps for Education).
Як у всіх хмарних середовищах, збереження
даних користувача відбувається в Інтернеті з
можливістю одержувати доступ до них у будьякий час і з будь-якого пристрою, з подальшим
збереженням на жорсткий диск або роботою з
даними у «хмарі».
G Suite for Education - це набір додатків, які надаються компанією
Google безкоштовно для освітніх установ у рамках обраного освітньою
установою домену. До пакету входять стандартні Google сервіси плюс
система управління навчанням Google Classroom.

Створено корпоративні акаунти у G Suite for Education від компанії
Google. Корпоративний акаунт надає значно більше переваг під час
використання хмарних сервісів, а саме:
 Google Drive – необмежене хмарне файлове сховище для зберігання та
одночасного доступу до файлів.
 Google Docs, Sheets, Slides, Forms - для створення та редагування файлів в
хмарному сховищі під час співпраці з іншими користувачами в режимі
реального часу.
 Gmail - для листування.
 Google Calendar - для розкладу.
 Google Meet – для проведення відео-конференцій.
 Google Чат – для онлайн спілкування.
До віртуального курсу дисциплін викладач має можливість прикріпити
навчальні матеріали у вигляді різних типів файлів (відео на YouTube, файли
на Google Drive).
Доступ до сервісу Google Classroom здійснюється через браузер або
через мобільні додатки на Android чи iOS за допомогою корпоративного
акаунту.
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Google Classroom - хмаро орієнтована платформа, організована
спеціально для навчання, доступний для всіх власників особистого
облікового запису Google.
У цьому сервісі можна:
 Створювати навчальні курси.
 Ділитися освітніми матеріалами.
 Створювати завдання.
 Перевіряти рівень засвоєння знань і відслідковувати прогрес успішності
кожного.
 Сервіс цікавий широким набором інструментів для роботи – відео,
зображення, симулятори.
Алгоритм роботи зі створення навчального курсу
Необхідно мати зареєстрований акаунт у Google, якщо такого акаунта
Ви не маєте, то Вам необхідно його створити за інструкцією.
Інструкція для створення облікового запису Google
 Відкрийте Google Chrome на своєму комп'ютері.
 Для створення акаунту перейдіть в режим анонімного перегляду.
Натисніть на кнопку з трьома крапками (або рисками) праворуч на
панелі інструментів.

Для уникнення проблем із різними акаунтами (обліковими записами),
які є активними для поточного браузера, будь ласка, відкрийте режим
анонімного перегляду.
Оберіть команду «Нове анонімне вікно» / «Окно в режиме инкогнито»
або Ctrl + Shift + N. До адресного рядка браузера впишіть gmail.com.
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Відкриється основна сторінка Gmail.
У правому верхньому куті сторінки, яка завантажиться, натисніть на
посилання Створити обліковий запис.

Заповніть усі поля сторінки створення облікового запису відповідно до
наступних рекомендацій.
Ім’я, Прізвище – пишемо українською мовою, має відповідати реальній
особі (відповідно до умов використання).
Ім’я користувача – пишемо англійськими символами (можна літери,
цифри й крапки).
Пароль - вписується двічі (―Пароль‖, ―Підтвердьте пароль‖), бажано більше
8 символів (літери, цифри, символи).
Запам’ятайте відомості, які зазначили!
Натисніть кнопки Далі, Прийняти на сторінці загальних положень та умов.
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На наступній сторінці за бажанням впишіть свій номер мобільного
телефону. Укажіть власні відомості щодо Ваших дати народження та статі.
Натисніть кнопку Далі.
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Ознайомтеся з загальними положеннями та умовами. За бажанням
відкрийте додаткові налаштування й оберіть варіанти використання,
притаманні Вам. Натисніть кнопку Прийняти.

Вітаємо! Ви успішно створили власний обліковий запис та
зареєстрували власну електронну скриньку на GMAIL.
На наступній сторінці відкривається безпосередньо ресурс електронної
скриньки.
Зараз у вас є доступ до сервісів Google з будь-якого пристрою без
підтвердження номера телефону. Ви можете користуватися поштою Gmail,
переносити файли на хмарне сховище Google Drive, створити канал на
YouTube, працювати з документами Google Docs — обмежень немає.
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Відкрийте додаток Google Glassroom. Натисніть на іконку додатків
Google у верхньому лівому куті, поряд з зображенням облікового запису.

Якщо у Вас вже була зареєстрована електронна скринька на GMAIL
просто відкрийте браузер і перегляньте додатки Google.
Для цього потрібно відкрити нову сторінку у браузері та натиснути на
іконку додатків Google у верхньому лівому куті, поряд з зображенням
облікового запису.
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У діалоговому вікні, що з’явилось Ви маєте встановити обліковий
запис (Ім’я користувача, яке ви задали при створенні поштової скриньки) та
натиснути на кнопку «ПРОДОВЖИТИ».

Після відкриття ви потрапите в Google Classroom де можна почати
створювати власний курс, або ж ви побачите тут перелік курсів, до яких ви
отримали доступ раніше.
Виберіть роль.

Після відкриття ви потрапите в Google Classroom де можна почати
створювати свій курс. Також Ви знайдете навчальні курси, до яких вам було
надано доступ іншими користувачами.
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Ви можете приєднатись до вже існуючого або створити новий клас
(курс). Розглянемо приклад створення нового курсу. Для цього у верхньому
правому кутку натисніть на «+» і оберіть команду «Створити клас».
Заповніть форму у відповідності до назв полів. Поля заповнюються у
довільній формі. Назву, опис, розділ і аудиторію можна змінити у будь-який
час. Усі створені матеріали автоматично зберігаються у відповідних папках
на «Google Диску».
Натисніть кнопку «Створити». Ваш курс (клас) створено!

Кожен курс автоматично отримує код, за яким студенти згодом
зможуть знайти свою «віртуальну аудиторію». Доступ відкритий також в
мобільному додатку Google Клас для Android і iOS.
Додайте до курсу студентів через меню «Люди», «Запросити
студентів» або шляхом розсилки коду Вашого курсу (класу). Запрошення
студентів відбувається шляхом введення адрес їх електронних скриньок.
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Після створення курсу для подальших налаштувань варто звернути
увагу на головну панель, на якій зображені чотири вкладки:
 «Потік» - усі оновлення – на зразок стрічки новин у Facebook.
 «Завдання» - всі опубліковані матеріали.
 «Люди» - інформація про студентів і викладачів, які приєдналися до
курсу.
 «Оцінки» - успішність студентів курсу.
Наповнення курсу навчальними матеріалами
Перейдіть у вкладку «Завдання». Натиснувши кнопку «Створити»,
можна додати матеріали різних категорій - завдання, завдання з тестом,
запитання, навчальний матеріал, а також структурувати їх за темами.
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До кожного доданого матеріалу можна застосувати такі дії:
зробити текстовий опис;
додати прикріплення (файли, посилання, відео з YouTube);
встановити термін здачі;
зазначити шкалу оцінювання;
структурувати (переміщувати у різні папки);
персоналізувати (відкривати доступ усім чи лише окремим студентам).

Засоби контролю освітнього процесу
Все, що відбувається у межах курсу (інформація про нових учасників,
додані завдання, виконання робіт студентами, залишені коментарі, розміщені
об’яви та інше), миттєво відображається у новинах на кшталт стрічки
соціальних мереж. Для того, щоб переглянути оновлення, потрібно відкрити
вкладку «Потік».

При додаванні завдань, для зручності контролю, можна вказувати дату
і час їхньої здачі. Щоб не забути виконати завдання вчасно, у вікні
«Незабаром» система автоматично нагадуватиме про справи у межах курсу,
які необхідно виконати найближчого тижня (як викладачам, так і студентам).
Щоб переглянути, скільки студентів курсу виконали завдання та
перевірити їхні роботи відкрийте вкладку «Завдання» та оберіть «Папка
курсу» (відкриються файли з роботами студентів) або натисніть на посилання
«Переглянути завдання» (відкриється опис завдання та звітність по
виконанню студентами).
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Звітність про успішність студентів можна переглянути у вкладці
«Оцінки». У цій вкладці буде відображено, які завдання було виконано,
успішність у межах курсу кожного окремого студента та середній бал групи.
Натиснувши на прізвище окремого студента, можна ознайомитись із
сумарною звітною інформацію щодо його успішності – які завдання йому
було призначено, що з цього він виконав і з яким результатом, а також
переглянути файли з його роботами. При необхідності студенту можна
повернути роботу на доопрацювання.
Студенти в Google Classroom
Щоразу при додаванні нового завдання, студентам автоматично
приходить повідомлення на електронну адресу. Також всі оновлення і
коментарі інших учасників відображуються у стрічці новин у вкладці
«Потік».
Після відкриття умов завдання перед студентом відкривається вікно, в
якому він може додати коментар, виконати завдання, додати прикріплення, а
також надати статус роботі (наприклад, відмітити як виконану). Усі створені
студентами роботи автоматично відправляються викладачу, при цьому
зберігаються на Google Диску як у викладача, так і в студента.
Усі призначені та виконані завдання, кожен студент може
відслідковувати у календарі або на сторінці «Список справ». Це особливо
зручно під час проектної роботи, коли кожний учасник команди має
індивідуальне завдання.

Комунікація в Google Classroom
Завдяки поєднанню можливостей сервісу «Оголошення» і
коментування завдань в Classroom, викладачі та студенти завжди
підтримують зв'язок і слідкують за станом виконання (перевірки) кожного
завдання.
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Звіти для куратора групи та батьків. У Classroom є ще одна дуже
корисна функція – можливість розсилки звітів кураторам/батькам студентів.
Батьки отримують запрошення на будь-яку існуючу електронну адресу
і мають можливість щодня або щотижня отримувати звіт про невиконані або
заплановані роботи й успіхи студента. За бажанням у будь-який момент
батьки можуть відмовитись від отримання розсилки.
Переваги користування
Google Клас робить навчання більш продуктивним: він дозволяє зручно
публікувати і оцінювати завдання, організувати
спільну роботу і ефективну взаємодію всіх
учасників процесу. Створювати курси, роздавати
завдання і коментувати роботи студентів - все це
можна робити в одному сервісі.
Отже Google Classroom є зручною
платформою для навчання, за допомогою якої
систему освіти можна зробити максимально
гнучкою, інтерактивною і персоналізованою.
Джерела додаткової інформації
1. Довідка – Клас.
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=ru&ref_topic=6020278&visit_id=6
37212837535188186-2227584495&rd=1#topic=6020277
2. Відео урок «Організація освітнього середовища засобами Google
Classroom» (О.Стечкевич)
https://www.youtube.com/watch?v=FZpWz5W28Ew
Дистанційне навчання викладачів
Центр інноваційних освітніх технологій Національного університету
«Львівська політехніка» підготував курс «Організація освітнього
середовища засобами Google Classroom».
Автор курсу – Олег Стечкевич.
Форма навчання – дистанційна. За підсумками навчання буде видано
сертифікат (30 годин) про підвищення кваліфікації Національного
університету «Львівська політехніка», який не потребує затвердження
педагогічною радою.
Період навчання - з 13 квітня 2020 року.
Запис на курс https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_VAUkJOmbkvQ3q3a3H7_gXEwjaXABrgqZ19zQalhuFL1mA/viewform
Опис робочої програми курсу підвищення кваліфікації «Організація
освітнього середовища засобами Google Classroom».
https://drive.google.com/file/d/1P7vkP1t7Mjb1lM3OSnIokp5QKDn1JdX_/view
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