Breakout-room pikaohje luennoitsijalle
Breakout-room asetukset löytää kun on kokouksen hostina. Jos Zoom ei ole koko näytön tilassa, ne
löytyvät klikkaamalla ensin ”More”, koko näytön tilassa selviää yhdellä klikkauksella vähemmän.

Tässä kuva kun Zoom ei ole koko näytöllä:

Ja tässä taas koko näytöllä:

Klikkaamalla Breakout Rooms näppäintä aukeaa valikko, jossa voi valita jakaako opiskelijat
automaattisesti vai manuaalisesti ryhmiin. Automaattinen on huomattavasti kätevämpi
luonnollisesti. Tästä valikosta sitten valitaan, montako huonetta tehdään, ja laskuri alhaalla laskee
automaattiseti montako osallistujaa huoneisiin tällä huonemäärällä tulee. Kun valinnat on tehty,
klikataan ”Create Rooms”.

Tämä aukaisee sitten seuraavan valikon, josta saadaan vielä viimeiset asetukset kuntoon. Siellä on
mahdollisuus uudelleennimetä huoneet, joihin tuskin massaluennoilla on tarvetta.
”Assign” napista voi jonkun tietyn henkilön nimetä juuri siihen tiettyyn huoneeseen osallistujaksi.
Jos jollain kurssilla on paikalla monta opettajaa, joiden ei ole tarkoitus osallistua breakoutroomeihin, heidät voi myös poistaa huoneista tästä valikosta, jotta he jäävät pääsessioon.
Alakulman ”Recreate” napista voi uudelleenluoda huoneet – voi olla kiva massaluennoilla että
Zoom arpoo uudet huoneet ja pääsee puhumaan muillekin, jos luento sisältää useamman
keskusteluaktiviteetin.
”Options”-napin toiminto selitetään seuraavan kuvan yhteydessä.

”Options”-nappi taas on oleellinen, että asetukset saadaan vielä kuntoon, ja sen klikkaaminen
avaakin taas uuden näkymän. Siitä voi valita seuraavat asiat:
•
•
•
•

jaetaanko opiskelijat automaattisesti breakout roomeihin, vai pitääkö heidän itse painaa
”join”.
saavatko opiskelijat palata itse takaisin pääsessioon vai eivät. Jos tätä ei ole klikattu,
opettajan pitää lopettaa breakout-roomit ennen kuin osallistujat pääsevät takaisin.
breakout-roomit voi asettaa sammumaan automaattisesti jonkin tietyn ajan päästä, esim.
5min, ja tällöin hostillekin tulee ilmoitus siitä, kun aika on loppumassa.
countdown taas tulee näkyviin osallistujille, kun breakout-session loppumiseen on
esimerkiksi kuvassa näkyvä 60 sekunttia.

Kun options on käyty kerran läpi ja huoneita on toivottu määrä, breakout-room alkaa klikkaamalla
alakulmasta ”Open All Rooms”.
Kun sessiot ovat käynnissä host pystyy klikkaamaan tietyn breakout-roomin kohdalta ”Join” ja
käydä näin kiertelemässä eri huoneissa. Huoneista sitten pääsee pois klikkaamalla ”Leave”, jolloin
host palaa takaisin pääsessioon. Kun huoneet ovat käynnissä, alakulmasta löytyy nappi ”Broadcast
message to all rooms”, jonka kautta voi lähettää ohjeita huoneisiin.
Opiskelijat pystyvät huoneissa klikkaamaan ”Ask for help”, jolloin hostille tulee ilmoitus siitä ja
vaihtoehto liittyä huoneeseen klikkaamalla ”Join breakout room”.
”Close all rooms” sulkee breakout-roomit ja tuo osallistujat takaisin pääsessioon.

