Prepare seus alunos para a
magia do aprendizado
Você tem uma classe de alunos, mas não no sentido tradicional, eles estão todos
remotos e em sua sala de aula virtual Webex. Você quer dar a eles a melhor
experiência de aprendizagem que você pode, mas se preocupa como manter
todos envolvidos e confortáveis neste novo estilo de aprendizagem?
Não precisa se preocupar. A prática faz a perfeição. Faça com que
seus alunos pratiquem.
MAIS DICAS

1.

Estabelecer pequenos grupos de trabalho:

2.

Mensagem de boas-vindas:

3.

Atribuição:

Divida sua classe em pequenos grupos. Crie Espaços por grupo
e simplesmente adicione cada aluno ao seu grupo de trabalho.

Crie uma mensagem de boas-vindas e publique-a em cada um
dos Espaços.

Se os grupos de trabalho
mudarem basta adicionar ou
remover alunos conforme
necessário, não há
necessidade de criar
novos espaços e perder
informações, conversas e
contexto
.

Faça uma pergunta ou dê um desafio a cada Espaço e explique que cada grupo de trabalho
precisa discutir juntos e chegar a três soluções antes da próxima aula. Deixe-os
saber que eles devem julgar Webex para trabalharem juntos.

4.

Dicas:

5.

Na prática:

6.

Escuta ativa:

Publique algumas dicas e dicas para a classe sobre como tirar o máximo proveito de
seu grupo Space. Sugira adicionar arquivos e material de pesquisa e @Mentioning
uns aos outros ou você para garantir que sua mensagem seja vista.

Incentive seus alunos a organizar uma reunião prática por si mesmos. Desta forma,
eles praticam com o Webex e suas características, dando-lhes confiança antes de
apresentarem para a classe. Tudo o que eles precisam fazer é clicar no botão
Atividade e depois no ícone Meet para chamar em tempo real.

Certifique-se de verificar o grupo Espaços periodicamente. Em resumo, você pode
ver se algum grupo ou indivíduo está com dificuldade e fornecer a ajuda necessária.

A forma como os alunos recebem o ensino está
mudando. Vamos te dar as ferramentas que
precisa para se destacar!

