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33. RYHMÄNHALLINTA

Miten huomioida osallistujien hidas nettiyhteys

TAUSTA

Etä- ja hybridialustoja hyödyntävässä aikuisopetuksessa varsinkin syrjäisillä
seuduilla asuvilla osallistujilla on toisinaan ongelmia hitaan nettiyhteyden
kanssa, mikä saattaa vaikeuttaa tehokasta osallistumista. Huono nettiyhteys
voi tuottaa heikkolaatuista ääntä ja videota sekä viivettä vuorovaikutuksessa.

TEOREETTINEN POHJA

Aikuiset, joilla on vain vähän digiteknologioiden osaamista, välttävät
verkkotehtäviä ja voivat siten jäädä joidenkin sosiaalisen elämän osa-alueiden
ulkopuolelle. Ryhmänvetäjä voi järjestää henkilökohtaisia aputuokioita
osallistujien kanssa tai luoda tiimejä, joissa eri-ikäiset osallistujat jakavat
tietotaitoaan tehtävien aikana. Joskus kännykkäyhteys voi toimia paremmin
kuin tietokoneyhteys.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

“Onko nettiyhteyteni liian hidas?” Yhteyden testaaminen yksinkertaisten 
harjoitusten ja sopivien korjaavien toimien kautta ongelmien vähentämiseksi. 
Voidaan yhdistää esim. oppituntiin liittyen paikallis- ja kulttuuriperintöön. 
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Tehtävä/Ratkaisu
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Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan
helposti muokata mille
tahansa oppitunnille ja
kohderyhmälle sopivaksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Aloita tuntiin liittyvät alkuharjoitukset, jotka oppilaat toteuttavat
tietokoneella ja sitten kännykällä:

Esimerkki 1: Etsi ja lataa määrätty kuva (esim. "Confetto di
Sulmona” Wikipediassa – ensimmäinen kuva oikeassa
yläkulmassa), ja lähetä se chattiin tai opettajan sähköpostiin.
Esimerkki 2: Kopioi ja uudelleen lähetä se chatissa niin, että
siinä lukee opettajan kirjoittama lause (esim. “Confetto di
Sulmona” esitellään myös värikkäinä kukkakimppuina); lisää
oman lempikukkasi nimi ja etu- ja sukunimesi.

Tarkista kuinka nopeasti osallistujat onnistuvat suorittamaan
harjoituksen.
Hitaan nettiyhteyden kohdalla neuvo kaikkia osallistujia
tekemään seuraavat toimet: 

Käynnistä uudelleen modeemisi. 
Testaa nettiyhteytesi nopeus (käytä suositeltua digivälinettä
testaamiseen).
Jos mahdollista käytä langallista yhteyttä, tai siirrä
tietokoneesi lähemmäs modeemia.
Sulje kaikki tarpeettomat sovellukset, jotka saattavat hidastaa
nettiyhteyttä.
Pyydä, että perheesi ei striimaa videoita tai osallistu
videopuheluihin, kun olet etätunnilla.
Pyydä nettiliittymäoperaattorilta apua, jos tarpeen.

Testaa toiminta uudelleen samantapaisella tehtävällä.

Käytä dioja tiivistämään oppitunnin pääpointit.
Ajoita lyhyitä taukoja oppituntiin. 
Käytä chattia kirjalliseen viestintään. Näin annat osallistujille
tarpeeksi aikaa vastaanottaa ja kirjoittaa vastauksia.
Jos mahdollista, nauhoita tunti. Näin osallistujat voivat katsoa
sen uudelleen tarvittaessa.
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Yhteiset säännöt noudatettaviksi, jos hidas nettiyhteys jatkuu:
1.
2.
3.

4.

Sallia senioreiden ja syrjäisillä seuduilla asuvien kansalaisten
osallistuminen etäopetukseen.
Testata ja ratkaista hitaan nettiyhteyden haasteet.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele esitysdiat:
         a) Lista tehtävistä.
         b) Lista toteutettavista toimista, mikäli yhteys on hidas.

Verkossa, hybridi

30-45 minuuttia

10-20

Yksilötyö


