
Lue lisää Google for Educationin 
sitoutumisesta tietosuojaan ja turvallisuuteen.

Lapsen käyttämät G Suiten työkalut

Classroom Classroomista lapsi löytää kaikki kotitehtävänsä, ja siellä hän voi viestiä opettajansa kanssa sekä saada 
palautetta ja arvosanoja. Perheenjäsenenä voit halutessasi vastaanottaa huoltajan yhteenvetoja, jotta 
pysyt ajan tasalla lapsesi edistymisestä.

Forms Opetusominaisuuksien avulla opettajat voivat luoda Google Formsissa kertauskysymyksiä lapsen 
osaamisen testaamiseksi tai tehdä kyselyjä kollegoilleen. Monet opettajat hyödyntävät Formsia 
interaktiivisessa luokkatyöskentelyssä tai keräävät sen avulla tietoja luokkaretkiä tai nyyttikestejä varten. 
Formsilla he voivat luoda myös kysymyksiä vanhempien ja opettajan välisiin keskusteluihin.

Kalenteri Jokaisella Google Classroomin ryhmällä on oma kalenterinsa, josta lapsi näkee tulevat tapahtumat 
tai kotitehtävät. Opettajat voivat luoda Kalenteriin myös tapaamisaikoja oppilaiden tapaamista tai 
vanhempien ja opettajan välisiä keskusteluja varten.

Drive Drive on lapsen virtuaalinen koulureppu, jossa hän voi säilyttää ja järjestää tehtäviä, dokumentteja tai 
ryhmän ohjelmia turvallisesti ja päästä niihin kaikilta laitteilta. Kaikki lapsesi tärkeät tiedot ja tehtävät 
tallennetaan siis automaattisesti, eikä mikään pääse hukkumaan. Voi olla hyödyllistä käydä yhdessä 
lapsen kanssa läpi kaikki hänen Google Driveen tallennetut koulutehtävänsä.

Esteettömyys
ominaisuudet

Esteettömyysominaisuudet sisältyvät G Suite for Educationiin, ja niiden avulla lapsi voi oppia hänelle 
sopivalla tavalla. Hän voi käyttää puhekirjoitusta tai näytönlukuohjelmaa, liittää pistekirjoitusnäytön 
tai käyttää tekstityksiä Google Slidesissa tai Meetissä lisätukena.

Olet saattanut kuulla G Suitesta, joka sisältää sovelluksia, kuten 
Gmailin, Google Docsin, Slidesin, Sheetsin, Formsin, Driven ja 
monia muita. Kouluilla on käyttöoikeudet maksuttomaan versioon 
nimeltä G Suite for Education, joka sisältää Google Classroomin 
ja jonka avulla lapset voivat viestiä ja tehdä yhteistyötä koulussa 
tai kotona kaikilla laitteilla turvallisessa ympäristössä. 

Hieman lisätietoa G Suite for Educationista…
    

Tänä päivänä G Suite for Educationia käyttää yli 90 miljoonaa oppilasta ja opettajaa ympäri maailmaa. 
Työkalut helpottavat opettajien ja oppilaiden viestintää, yhteistyötä ja opetuksen hallintaa. G Suitessa 
on myös valmiita esteettömyysominaisuuksia tarpeiltaan ja oppimistyyleiltään erilaisten oppilaiden 
tueksi, minkä ansiosta opetus voi olla entistä inklusiivisempaa. 

Miten lapsi käyttää G Suitea koulussa?
     

Oppilaat ja opettajat saavat käyttöönsä koulun ylläpitämän Google-tilin oppimis- 
ja opetustarkoituksiin. Kouluissa voidaan ottaa käyttöön myös lisäpalveluja G Suite for Educationin 
ydinpalvelujen oheen. Alla on joitakin yleisimmin opetuksessa käytetyistä G Suiten työkaluista 
ja tietoja siitä, miten lapsesi käyttää niitä. 

Huoltajan opas G Suite for Educationiin 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


1 Family Educational Rights and Privacy Act, 2 Children’s Online Privacy Protection Act ‑laki vuodelta 1998

Saat lisätietoja G Suite for Educationista opettajien 
ohjekeskuksen koulutuksista ja ohjekeskuksesta, 

ohjevideosta tai sivustoltamme.

Docs, Sheets
ja Slides

Lapsi voi luoda dokumentteja, laskentataulukoita ja esityksiä sekä tehdä yhteistyötä 
luokkakavereiden ja opettajien kanssa reaaliaikaisesti, joten hän pystyy jakamaan tehtävänsä, 
saamaan palautetta ja tekemään muokkauksia välittömästi. 

Google Meet Kun huoltajien ja opettajan välisiä keskusteluja ei voida käydä kasvotusten, lapsesi opettaja voi luoda 
Meetiin virtuaalitapaamisen. Meet on erinomainen ratkaisu myös etäopetukseen. Sen avulla opettaja 
voi pitää oppitunteja ja viestiä lapsesi ryhmän kanssa silloin, kun fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista. 
Meetissä opettajalla on ryhmän hallinnan avuksi käytettävissään myös ominaisuuksia, kuten 
mahdollisuus mykistää ja poistaa osallistujia.

Lapsen yhteistyö ja viestintä G Suiten avulla

Lue lisää Google for Educationin sitoutumisesta tietosuojaan 
ja turvallisuuteen osoitteesta google.com/edu/privacy.

Miten lapsen data säilytetään turvallisesti?
     

Google on sitoutunut luomaan tuotteita, jotka auttavat turvaamaan 
oppilaiden ja opettajien tietosuojan ja tarjoamaan luokkansa parhaan 
tietoturvan kouluille. Jos lapsesi käyttää Classroomia ja G Suite for 
Educationia, Google ei omista mitään oppilasdataa, oppilaille ei 
kohdisteta mainoksia, ja tuemme vaatimustenmukaisuusstandardeja, 
joita ovat esimerkiksi FERPA1 ja COPPA2. 

Haluatko tietää lisää? Tässä muutamia keskustelunavauksia:
      
● Mitä ryhmätöitä olet viimeksi tehnyt? Millaista yhteistyötä teit?

● Mikä oli mieluisin ryhmätyösi? Mikä sen aihe oli, ja mitä opit? 

● Miten Classroom auttaa sinua koulutehtävien hoitamisessa?

● Mistä näet kotitehtäväsi? 

● Miten pääset tehtäviin kotoa?
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