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Tanggal Tindakan Tahap

20 Maret 2020 Disarankan agar kita akan 
melakukan transisi ke 
penyampaian jarak jauh

Peningkatan keterampilan cepat

23-27 Maret 2020 Peningkatan keterampilan 
guru

Peningkatan keterampilan cepat

30 Maret- 9 April 2020 Masa libur sekolah. 
Melanjutkan Peningkatan 
keterampilan guru

Peningkatan keterampilan cepat

14 April 2020 Penyampaian jarak jauh 
dimulai untuk komponen 
teori saja

Dukungan penyampaian jarak 
jauh

11 Mei 2020 Di kampus kelas praktik saja Transisi ke kembali  ke kampus

Lini masa
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• Ketidakpastian dan sedikit ketakutan

• Kurang luasnya pengalaman dalam penyampaian jarak jauh dan penggunaan teknologi komunikasi

• Desain kebijakan dan prosedur cepat yang diperlukan untuk mendukung transisi tenaga kerja guru ke 
penyampaian jarak jauh

• Peninjauan cepat terhadap Sistem TI yang diperlukan sembari menjaga keamanan siber

• Beberapa bidang pengajaran dengan kebutuhan kompleks misalnya

• Koreksi

• Program pemuda

• Program dengan penempatan

• Program hampir selesai

• Program dengan fokus praktik

• Semua staf kelelahan pada akhir tahap ini

Peningkatan Keterampilan Guru: Karakteristik Tahap
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Penyediaan Komputer

Sumberdaya Tech Solutions yang ada

• Cara memandu

• Sistem  pencatatan kerja daring

• Desk Bantuan Telepon (staf ditingkatkan)

Sumberdaya Pengajara dan Pembelajaran yang ada

• Inovasi Pengajaran daring dan Desk Bantuan Telepon

• Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran Daring dan dukungan telepon

Sesi Tatap Muka

• Pelatihan untuk Guru Microsoft Teams

• Pelatihan kesiapan bekerja dari rumah Moodle

• Pengajaran daring menggunakan WizIQ Virtual Classroom 

• Gunakan video Echo 360 untuk menangkap, berbagi dan menilai 
pembelajaran

Peningkatan Keterampilan Guru: Program dukungan
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Laman Tech Solutions di BHI Intranet
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Tech Solutions: Panduan Tata Cara dan Sampel Video
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Pengajaran dan Pembelajaran BHI
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Pengajaran dan Pembelajaran BHI
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• Stres guru dan siswa tampak jelas pada awalnya dan kemudian sedikit menghilang dalam dua minggu

• Kebijakan dan Prosedur yang berlaku

• Rencana komunikasi yang ada

• Fokus pada mendukung kesehatan mental semua orang

• Guru membutuhkan pembelajaran lebih dalam tentang MS Teams dan pedagogi pengajaran jarak jauh

• Guru ingin terlibat satu sama lain

• Guru mengubah cara mereka mengakses informasi dari Lembaga

Dukungan penyampaian jarak jauh: Karakteristik Tahap
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Perubahan penggunaan cara guru mengakses informasi dan komunikasi dari Lembaga:

Masalah log-in ke desktop jarak jauh

Penggunaan Teams yang lebih besar dalam MS Teams untuk berkomunikasi dan berbagi informasi

Konten yang sama harus tersedia dalam berbagai format untuk memastikan akses bagi semua

Dukungan penyampaian jarak jauh: Komunikasi
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Tidak mungkin dukungan segalanya diberikan oleh pusat dukungan asli karena peningkatan permintaan

Setiap pusat pengajaran telah menominasikan satu atau dua Pengguna Super yang menyelesaikan 
pelatihan tambahan untuk memungkinkan mereka mendukung kolega mereka

Semua pelatihan  MS Teams dan Moodle dibagi menjadi Pengguna pemula, menengah dan Super untuk 
memberikan dukungan yang efektif dan tepat sasaran

Dukungan penyampaian jarak jauh: Pengguna Super
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Lokakarya penyampaian jarak jauh

• Pelatihan Microsoft Teams untuk Guru

• Membuat dan mengelola penugasan di Moodle

• Meningkatkan unit daring Anda dengan visual, media dan kegiatan pembelajaran

• Telusuri kemajuan peserta didik Anda menggunakan penyelsaian kegiatan di Moodle

24/7 sumber daya pembelajaran

• Netiquette untuk penyampaian jarak jauh

• Desain pelajaran penyampaian jarak jauh

• Strategi untuk mendukung pembelajaran mandiri

• Pembelajaran terbalik (flipped learning)

• Pembelajaran jarak jauh: penyiapan materi tercetak (untuk guru-guru Corrections Victoria)

MS Teams, Surel dan dukungan telepon

• Tech Solutions, Inovasi Pengajaran, Peningkatan pengajaran dan pembelajaran melalui surel, telepon 
dan catatan kerja

Dukungan penyampaian jarak jauh Program 1.
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Lokasi sumberdaya di MS Teams dan Moodle

• Komunitas Praktik Keunggulan Pengajaran

• Komunitas Praktik Pendampingan

• Komunitas Praktik Riset Terapan

• Sumberdaya dukungan Web siswa

MS Teams digunakan untuk:

• Menjadi host komunikasi video

• Menyimpan berkas

• Menggunakan fungsi perbincangan untuk saling membantu antar orang

Program Dukungan penyampaian jarak jauh: Banyak 
Lokasi
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Lokakarya disesuaikan

Guru menjadi sangat lelah mempelajari hal-hal baru.

Meskipun ada banyak bahan yang tersedia di BHI dan di luar BHI, namun para guru tidak mengaksesnya

Informasi terkurasi disampaikan pada pertemuan bidang Mengajar dalam blok-blok, hanya untuk mereka

Program Dukungan penyampaian jarak jauh: 
Disesuaikan
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Program penyampaian jarak jauh: Penghargaan
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Transisi ke kembali ke kampus: Karakteristik Tahap

• Guru dan Siswa ingin kembali tetapi khawatir tentang kesehatan dan keselamatan

• Kita harus mengubah cara kita menyampaikan dan menilai untuk memastikan jarak sosial

• Kita harus menambah jumlah kelas karena kami tidak dapat memiliki jumlah siswa yang sama di 
sebuah kelas

• Kekurangan guru untuk mencakup kelas

• Beberapa kelas tidak akan kembali ke penyampaian tatap muka

• Perlu mempertahankan fleksibilitas karena beberapa guru dan 

siswa akan terus bekerja dari jarak jauh karena keadaan perorangan
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Transisi ke kembali ke kampus

Kesehatan dan keselamatan

• Pelatihan tim Petugas Kampus untuk mengelola kesehatan dan keselamatan saat masuk

• Pelatihan Guru dan staf pendukung untuk menerapkan protokol keselamatan baru

Sumberdaya

• Pertahankan dukungan tahap sebelumnya dan tambahkan lebih banyak dukungan tatap muka

• Melatih lebih banyak guru untuk memenuhi kebutuhan

Perencanaan

• Beberapa kelas akan tetap campuran

• Pertimbangkan untuk mengintegrasikan lebih banyak perancang pembelajaran ke bidang pengajaran 
untuk menciptakan sumber belajar yang menarik
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Pribadi

• Tenaga kerja yang lelah

• Munculnya masalah kesehatan mental pada diri, keluarga dan teman

Perencanaan program

• Fokus pada penilaian siswa dari jarak jauh jika memungkinkan

• Pengembangan keterampilan siswa untuk memfilmkan 

pengerjaan tugas

• Investigasi laporan pihak ketiga sehubungan dengan video 

pengerjaan tugas

Dukungan penyampaian jarak jauh #2


