Google+ samfélög fyrir skólafólk

Sigurður Fjalar Jónsson birtir áhugaverða grein um Google+ samfélög á vef sínum sfjalar.net í
dag. Google reynir nú mikið að höfða til skólafólks og telja Google+ vera góðan vettvang fyrir
hverskyns samstarf og samskipti tengd menntun. Margir telja Google+ hafa margt framyﬁr
t.d. Facebook, m.a. betri verndun persónulegra upplýsinga, innbyggður stuðningur fyrir
myndfundi, betri stuðningur fyrir samstarf frekar en bara samskipti.
Sigurður bendir á fjölda áhugaverðra samfélaga sem hafa verið mynduð á Google+. Þar á
meðal er íslenskt samfélag um notkun upplýsingatækni í skólastarﬁ. Það væri áhugavert að
vita hvort aðrir hafa sett upp samfélög á Google+ sem tengjast menntun á Íslandi. Eins væri
gagnlegt að hafa stað þar sem áhugasamir geta leitað ráða um uppsetningu á samfélögum á
Google+.
Meira um Google+
Hér er myndskeið þar sem fjallað er um það hvernig Google telur Google+ gagnast skólafólki.
Grein um hvernig einstakir tengimöguleikar í Google+ geta gagnast skólafólki.
Notkun Google+ myndfunda („hangouts“) í menntun.
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Deildu þessu með vinum:
Facebook
Reddit
Twitter
Google
Pinterest
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