Huoltajan opas Classroomiin
Google Classroom on maksuton työkalu. Se on osa Google
Workspace for Educationia, joka sisältää muun muassa
Gmailin, Kalenterin, Docsin, Driven ja Slidesin.
Classroomilla opettajat voivat jakaa ja kerätä kotitehtäviä, antaa
yksilöllistä palautetta ja arvosanoja sekä nähdä oppilaiden tehtävät
yhdessä paikassa. Classroomia käyttämällä koulut sujuvoittavat
tehtäviä, helpottavat yhteistyötä ja tukevat saumatonta
yhteydenpitoa, joiden ansiosta opettaminen on entistä
tuottavampaa ja mielekkäämpää.

Vanhempien ja huoltajien pitäminen ajan tasalla
Vanhemmat ja huoltajat voivat halutessaan saada sähköpostiyhteenvedon lapsen tehtävistä
Classroomissa. Yhteenveto sisältää tietoja tulevista ja puuttuvista kotitehtävistä, ryhmän toiminnasta
sekä projekteista. Jos et saa näitä sähköposteja tällä hetkellä mutta haluaisit saada, kysy koululta
lisätietoja sähköpostiyhteenvedoista vanhemmille ja huoltajille.

Opettajien Google Classroomin käyttö
Tehtävien antaminen

Ilmoitusten lähettäminen

Opettajat voivat luoda tehtäviä ja lisätä niihin
kaikki tarvittavat dokumentit, joiden parissa
oppilaat työskentelevät. Oppilaat saavat
sähköposti-ilmoituksen uudesta tehtävästä,
ja he voivat palauttaa tehtävän Classroomissa.
Classroom lähettää oppilaille ilmoituksen,
kun kotitehtävä on arvosteltu, jotta oppilaat
voivat tarkistaa arvosanat ja palautteen.

Opettajat voivat lähettää koko ryhmälle
ilmoituksia, jotka oppilaat saavat sähköpostilla.
Oppilaat näkevät ilmoitukset myös
kirjautuessaan Classroomiin selaimen tai iOS:lle
ja Androidille saatavilla olevan Classroomin
mobiilisovelluksen kautta.

Kaiken tarpeellisen oppimateriaalin
jakaminen

Yhteiskäyttö kahden kesken
tai koko ryhmän kanssa

Opettajat voivat jakaa opetusresursseja,
luettavia materiaaleja, videoita, linkkejä
ja aineistoja Classroomissa. Näin oppilaat
voivat palata niihin milloin tahansa tai
opiskella yhdessä luokkakavereidensa kanssa.

Oppilaat voivat lähettää kysymyksiä ja/tai
kommentteja tehtävistä ja ilmoituksista suoraan
opettajille. Oppilaat voivat myös tehdä ryhmän
tehtäviä yhdessä työskentelemällä Docsissa,
Sheetissä ja Slidesissa jaettujen projektien
parissa samaan aikaan.

Muihin sovelluksiin ja sisältöön
integroiminen
Oppilaat pääsevät tuhansiin
opetussovelluksiin, jotka ruokkivat luovuutta ja
tarjoavat loputtomasti oppimismahdollisuuksia.

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 Google Workspace for Educationia, Google ei omista mitään oppilasdataa, oppilaille ei kohdisteta
mainoksia, ja tuemme vaatimustenmukaisuusstandardeja, joita ovat esimerkiksi FERPA1 ja COPPA2.
Voit lukea lisää Google for Educationin sitoutumisesta tietosuojaan ja tietoturvaan Google for
Educationin tietosuoja‑ ja tietoturvakeskuksesta ja Google Workspace for Educationin
tietosuojailmoituksesta. Lue myös katsaus Google Workspace for Educationin ydin- ja lisäpalvelujen
välisistä eroista.
Lue huoltajan opas tietosuojaan ja tietoturvaan.

Lapselta kysyttäviä kysymyksiä Google Classroomista
●

Käytätkö Classroomia? Millä tavoin?

●

Onko sinulla työn alla jokin kiva Classroom-kouluprojekti?

●

Oletko tehnyt ryhmätöitä viime aikoina? Mitä kiinnostavia työkaluja
käytät yhdessä ryhmäsi kanssa?

●

Kerro internetin turvallisuudesta ja digitaalisesta
kansalaisuudesta Be Internet Awesome ‑oppaan avulla.

Saat lisätietoja Google Classroomista opettajien
ohjekeskuksen koulutuksista ja ohjekeskuksesta,
ohjevideosta tai sivustoltamme.
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