NÄIN HYPPÄÄT MUKAAN
ETÄTANSSITUNNILLE
ZOOMIIN!
YLEISTÄ:

-Suosittelemme lataamaan valmiiksi laitteellesi Zoom (cloud meetings)sovelluksen Apple Storesta tai Play -kaupasta tai https://zoom.us/download.
Sovelluksen lataaminen on ilmaista ja helpottaa etätunnille liittymistä.
- Zoomiin oman tilin luominen ei ole välttämätöntä.
- Zoom toimii kaikilla laitteilla, mutta suosittelemme läppäriä ison ruudun
vuoksi, mikäli mahdollista
-Käyttäydythän etäopetustunnilla kuten normaalilla tanssitunnilla.
Epäasiallinen käytös Zoomissa voi johtaa videokuvan katkaisemiseen tai
pahimmillaan tunnilta poistamiseen.
-Alle kouluikäisten tanssitunneilla tarvitaan varmasti huoltajan apua. Olethan
siis käytettävissä tunnin ajan.
-Etätunti toteutuu, mikäli tunnille osallistuu vähintään 4 tanssijaa

TUNNILLE LIITTYMINEN:
-Etätanssituntien linkit lähetetään tanssijan
oppilastiedoissa olevaan
sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös
roskapostin. Linkit lähetetään tanssijoille
manuaalisesti, joten linkit saapuvat eri
ryhmille eri aikaan.
(Mikäli et ole saanut tunnin linkkiä samaan
päivään mennessä, ole yhteydessä
asiakaspalveluun citydance(at)citydance.fi)
-Pääset liittymään samalla linkillä kurssin
kaikille kauden tunneille, joten säilytäthän spostin ja linkin tallessa.
-Etätunnille pääset liittymään linkkiä
klikkaamalla. Mikäli tanssit useammalla
kurssilla, muistathan tarkistaa, että valitset
oikean tunnin linkin.
-Laita liittymispyyntö tunnille aikaisintaan 10
minuuttia ennen tuntisi alkua.

Tunnille mukaan tietokoneella
Linkin klikkauksen jälkeen:
Laite siirtää sinut suoraan
sovellukseen.

Mikäli sinulla ei
ole sovellusta:
Selain avaa
sinulle Zoomsivun.
Klikkaa ensin
Launch Meetingnappulaa, jonka
jälkeen klikkaa
Join From Your
Browser-linkkiä.

1.
2.

Mikäli sinulla ei ole
zoom-rekisteröitymistä,
sovellus kysyy nimeäsi.
Pyydämme käyttämään
tunnille saapuessa
tanssijan nimeä
(etunimi+sukunimi),
jotta opettaja tunnistaa
oppilaan ja tietää
hyväksyä hänet
tunnille.

Selain saattaa
pyytää sinua
hyväksymään
Zoomin
käyttöehdot.
Ne tulee
hyväksyä,
jotta pääsee
osallistumaan
tunnille.

Tämän jälkeen selain
ohjaa sinut
odotushuoneeseen,
josta opettaja päästää
sinut sisälle tunnin
alkaessa.

Nyt sinulla on hyvin
aikaa vaikka jo hiukan
lämmitellä!

Chat-kohdasta
saat auki chatin,
jonne voi myös
esittää
kysymyksiä.

Mikrofonisi on
automaattisesti
hiljennetty
saapuessasi
Kameran voit laittaa
tunnille.
päälle/pois päältä tästä
Mikäli et tunnin
napista. Voit osallistua
alettua kuule
tunnille kameraa
ääniä, käy
käyttäen tai ilman. Jotta
klikkaamassa
mikin luota Join
tunti olisi
audio-nappia.
mahdollisimman
Opettaja voi antaa
vuorovaikutteinen,
sinulle
opettajat toivovat, että
mikkioikeudet,
kamerat olisivat
jolloin voit myös
mahdollisuuksien
esittää
mukaan päällä.
kysymyksiä.

Jos sinulla on
kysyttävää,
”nostathan
virtuaalisesti kättä”,
niin opettaja antaa
sinulle
puheenvuoron.
Klikkaamalla
kohdasta ”Raise
hand”, mutta myös
konkreettinen
kädennostaminen
ajaa saman asian.

Tanssitunnin
loputtua paina
”Leave
Meeting”painiketta.
Mikäli sinulla
jatkuu
seuraava
tanssitunti
saman
opettajan
kanssa, voit
jäädä linjalle
odottelemaan
seuraavaa
tuntia.

Tunnille mukaan
puhelimella/tabletilla
Tärkeää! Puhelimessa/tabletissa tulee
olla asennettuna Zoom-sovellus
(Storessa nimellä Zoom-cloud meeting)

Linkin klikkauksen jälkeen:
Laite siirtää sinut suoraan
sovellukseen. Mikäli sinulla ei ole
zoom-rekisteröitymistä, sovellus
kysyy nimeäsi.
Pyydämme käyttämään tunnille
saapuessa tanssijan nimeä
(etunimi+sukunimi), jotta opettaja
tunnistaa oppilaan ja tietää
hyväksyä hänet tunnille.

Tämän jälkeen sovellus
ohjaa sinut
odotushuoneeseen, josta
opettaja päästää sinut
sisälle tunnin alkaessa.
Nyt sinulla on hyvin aikaa
vaikka jo hiukan
lämmitellä!

Tanssitunnin loputtua paina ”Leave Meeting”painiketta. Mikäli sinulla jatkuu seuraava
tanssitunti saman opettajan kanssa, voit jäädä
linjalle odottelemaan seuraavaa tuntia.

Mikrofonisi on
automaattisesti
hiljennetty
saapuessasi
tunnille.
Mikäli et tunnin
alettua kuule
ääniä, käy
klikkaamassa
mikin luota Join
audio-nappia.
Opettaja voi
antaa sinulle
mikkioikeudet,
jolloin voit myös
esittää
kysymyksiä.

Jos sinulla on
kysyttävää,
”nostathan
virtuaalisesti kättä”,
niin opettaja antaa
sinulle
puheenvuoron.
Klikkaamalla
kohdasta "More", voit
valita ”Raise hand”toiminnon, mutta
myös konkreettinen
kädennostaminen
ajaa saman asian.
Kohdasta "More"
löydät myös Chatin,
jonne voi myös
esittää kysymyksiä.

Kameran voit laittaa päälle/pois päältä tästä
napista. Voit osallistua tunnille kameraa käyttäen
tai ilman. Jotta tunti olisi mahdollisimman
vuorovaikutteinen, opettajat toivovat, että kamerat
olisivat mahdollisuuksien mukaan päällä.

