Google Hangoutsin käytön pikaohje oppilaalle
(huoltajalle)
Yleistä
Kaarinan oppilaitokset käyttävät Googlen opetusympäristöihin tarkoitettua G Suite-palvelua.
Kirjautumisessa kaikkiin Googlen tuotteisiin koulussa käytetään oppilaan opetusverkon
tunnusta ja salasanaa. Tunnus on oletuksena muotoa etunimi.sukunimi. Salasana on
oppilaan itsensä asettama. Salasana voidaan tarvittaessa resetoida esim. koulusihteerin tai
koulun vastuuopettajien toimesta.
Hangouts Chat on ryhmille suunniteltu viestintäalusta.

Hangoutsin käyttöön tarvitset
●
●
●

Google-tilin (oppilailla opetusverkon tunnus ja salasana)
Tietokoneen tai puhelimen, jossa on kamera ja mikrofoni. Tutustu kameran ja
mikrofonin käyttöön, kun ensimmäisen kerran aloitat videopuhelun.
Internet- tai datayhteyden.

Kirjautuminen sisään Hangouts -palveluun
Tietokoneen selaimella
1. Siirry tietokoneella osoitteeseen h
 angouts.google.com
2. Anna Google-tilisi tiedot
a. Anna ensin oppilaan @koulut.kaarina.fi -sähköpostiosoite
b. Syötä sitten avautuvalla Kaarina EduFS-sivulla ensin oppilaan tunnus
(muodossa etunimi.sukunimi) ja sen perään @eduad (esim.
teppo.testaaja@eduad)
c. Syötä salasanakenttään oppilaan opetusverkon salasana (kysy opettajalta
lisätietoa tarvittaessa).
3. Valitse Kirjaudu.

Puhelimen tai tablet-laitteen sovelluksella
1. Lataa ja asenna Hangouts-sovellus laitteeseen joko sovelluskaupasta tai koululta
saatuun iPadiin Kaarinan appsit- kuvakkeen kautta
2.
3.
4.
5.

Avaa Hangouts-sovellus iPhonessa tai iPadissa
.
Napauta Aloita.
Valitse Google-tili (kuten kohta 2 edellä).
Vahvista puhelinnumerosi näiden ohjeiden mukaisesti ja anna ihmisten löytää sinut
Hangoutsissa. Jos et halua vahvistaa numeroasi, napauta Ohita.

Osallistuminen Hangouts-keskusteluun
Opettajasi on saattanut luoda luokkasi
oppilaille yhteisen keskustelun ja liittää
sinut mukaan. Tässä tapauksessa näet
keskusteluryhmän otsikon Hangoutsin
keskustelulistauksessa. Valitse tai
klikkaa ryhmän nimeä ja olet mukana.
Keskustelun näet oikeassa reunassa,
jossa alimpana tekstilaatikko, missä
lukee Lähetä viesti. Voit kirjoittaa
viestisi kenttään ja painaa
näppäimistön tai sovelluksen
Enter-painiketta, jolloin viestisi näkyy
ryhmän jäsenille.

Kuvan tai videon lähettäminen
Tietokoneen selaimella
1. Siirry tietokoneella osoitteeseen h
 angouts.google.com
2. Siirry keskusteluun.
3. Klikkaa alareunasta Valokuva
.
4. Valitse kuvan tai videon lataustapa.
5. Kirjoita viesti ja klikkaa Lähetä
keskusteluikkunaan.

. Voit myös vetää kuvan tietokoneelta

Sovelluksella
1. Avaa Hangouts-sovellus
2. Avaa keskustelu.

iPhonella tai iPadilla.

3. Napauta Kamera
tai Kuva
.
4. Valitse video tai kuvat, jotka haluat lähettää.
5. Valitse Lähetä

.

Google Meetin käytön pikaohje oppilaalle
(huoltajalle)
Osallistu videoneuvotteluun
●
●

Liity oppitunnille opettajan sinulle esim. Wilman kautta lähettämästä linkistä
Kirjaudu Google Meettiin kuten ed. sivun Hangouts -ohjeessa. Kirjautuminen ei ole
pakollista, opettajasi ohjeistaa miten toimitaan.

●

Linkin avaamisen jälkeen voit “eteisessä” säätää äänen ja kuvan, ja sen jälkeen liittyä
videoneuvotteluun

●

Osallistuminen ei vaadi lisäosien asentamista tai tunnuksia. Jos olet kirjautuneena
sisään omalla opetusverkon tunnuksellasi, pääset opettajan luomaan huoneeseen
suoraan. Jos liityt ilman tunnuksia, anna nimesi Meetin sitä kysyessä ja valitse sitten
Pyydä lupa liittyä. Opettajasi näkee, että olet liittymässä mukaan ja päästää sinut
sisään.

●

Voit osallistua myös menemällä
osoitteeseen meet.google.com, ja
syöttämällä tuolla opettajalta
saamasi osoitteen loppuosa
kohdassa Liity kokoukseen tai aloita
oma

Kuuluuko ääni, näkyykö kuva?
1. Oletuksena mikki ja kamera ovat päällä, mutta voit laittaa ne
pois päältä ennen liittymistä tai kokouksen aikana
2. Löydät asetukset näytön oik.alareunasta (kolmen pisteen
kuvake), asetuksissa voit testata äänen ja kuvan ennen
videoneuvotteluun liittymistä
3. Voit koska tahansa testata äänet, myös hyvissä ajoin ennen
neuvottelua

Lue lisää Hangouts Meet -palvelusta (Cloudpoint Oy)

