Hur lyckas du med ett virtuellt Svenska nu besök?
Här är en lista på några saker som är bra att fundera på innan det virtuella besöket äger rum.

● Du som lärare är värd för besöket
Vi hoppas att du tar en aktiv roll under besöket för att engagera
eleverna och för att skapa en dialog mellan eleverna och besökaren.

● Förbered dig tillsammans med eleverna för det virtuella besöket
Gå igenom besökets upplägg och bekanta dig med förhandsmaterialet tillsammans
med eleverna. När eleverna är bekanta med ämnet får de mer ut av besöket och
det underlättar också kommunikationen med besökaren.

● Fundera på hur det virtuella besöket genomförs
Har du möjlighet att arrangera besöket så att besökaren ser hela klassen via
datorns kamera och att alla i klassen ser besökaren via en större skärm? Hur går
kommunikationen mellan klassen och besökaren till, kan eleverna till exempel
komma fram till datorn när de ställer frågor eller deltar eleverna via sina egna
datorer eller plattor? Om du planerar det praktiska på förhand hjälper det dig att
arrangera besöket på ett sätt som passar bäst just för din klass.

● Utrustning
Om möjligt kan det vara till hjälp att ha en extra kamera och en mikrofon.

● Besökaren kontaktar dig per mejl innan besöket äger rum
Tillsammans med besökaren kan du diskutera de tekniska lösningarna och
praktiska arrangemangen inför besöket.

● Tänk på att använda en plattform för besöket som du är bekant med
Ifall du inte har deltagit på ett virtuellt möte tidigare kan det löna sig att testa
på vald plattform tillsammans med till exempel en kollega. Svenska nus besökare
använder sig mest av Google Meet, Zoom och Teams.

● Observera att en del skolor kan ha spärr
		 för utomstående gäster på sina datorsystem
Det lönar sig att kolla på förhand att skolans datorsystem
tillåter utomstående gäster.

● Kom ihåg att utvärdera Svenska nu-programmet
efter att besöket är över
Utvärderingen en viktig del av vår verksamhet och hjälper oss att utveckla
och förbättra våra program i framtiden. Utvärderingsblanketten hittar du HÄR.
Hoppas ni har ett lyckat och roligt virtuellt skolbesök!
Vid frågor kan du alltid kontakta oss via svenskanu@hanaholmen.fi!

