
Anna kouluttajille 
työkalut tehokkaaseen 
opettamiseen
Teaching and Learning Upgrade 
voidaan lisätä Education Fundamentals- tai 
Education Standard ‑versioon.* Tämän päivityksen 
avulla voit lisätä opetukseen entistä tehokkaampaa 
videoviestintää ja parantaa oppimiskokemusta. 
Lisäksi mukana on työkaluja, joilla hyvän tieteellisen 
käytännön noudattaminen helpottuu.

Turvalliseksi suunniteltu infrastruktuuri, 
johon voit luottaa
Google-tason tietoturva ja luotettavuus ovat sisäänrakennettuja 
ominaisuuksia, joten sinun ja koko oppilaitosyhteisön mielenrauha on taattu. 
Missään Teaching and Learning Upgraden osassa ei näytetä mainoksia, 
ja kaikkien virtuaalikokousten tietoliikenne salataan automaattisesti.

Kannusta oman sisällön luomiseen.
Alkuperäraportit ovat työkalu, jonka avulla opiskelijat ja opettajat voivat nopeasti ja objektiivisesti 
etsiä puuttuvia viittauksia ja tunnistaa alkuperäislähteitä.

Ole yhteydessä oppilaitosyhteisöön milloin ja missä vain.
Google Meetin kautta voit tarjota entistä paremmat videokokousominaisuudet opettajille, opiskelijoille, 
hallinnon työntekijöille ja huoltajille. On aika työskennellä yhdessä ja pitää yhteyttä virtuaalisesti.

Paranna oppimiskokemusta.
Auta opettajia luomaan parempia Classroom-oppimateriaaleja suosituimpien työkalujen 
suoran integroinnin avulla. Kurssimallien avulla voi helposti luoda oppitunteja halutun 
kokoisille opiskelijaryhmille. 
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Tutustu Teaching and Learning Upgradeen: 
edu.google.com/teachingandlearningupgrade* Lue lisää kustakin Google Workspace for Education ‑versiosta osoitteessa 
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Syvennä jokaista oppimistilaisuutta

Teaching and Learning Upgrade tarjoaa entistäkin paremmat ominaisuudet Google Meet-, 
Classroom- ja Kotitehtävät-sovelluksiin. Se toimii saumattomasti Google Workspace for 
Educationin muiden tuottavuustyökalujen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Gmail, Docs ja Kalenteri.

Nyt tallennustila riittää.
Voit lisätä 100 Gt tallennustilaa jaettuun 
tallennustilavarantoon kutakin lisenssiä kohti, joten 
tila riittää varmasti oppituntien ja muun sisällön 
tallentamiseen Google Kuviin, Driveen tai Gmailiin.

Valitse ostettavien lisenssien määrä.
Nyt saat budjetin riittämään: voit yhdistää 
lisäämäsi parannetut työkalut yhteen ympäristöön 
ja maksat vain tarvitsemistasi lisensseistä.

Tehosta digitaalista tietoturvaa.
Suojaa oppilaitosyhteisö ennakoivasti 
Education Standardin ensiluokkaisilla tietoturva- 
ja käyttötieto-ominaisuuksilla. Näin opettaminen 
ja oppiminen voi jatkua keskeytyksittä. 
Education Plus ‑päivitys tarjoaa aiempaakin 
paremmat opetus- ja oppimistyökalut sekä 
ennakoivat tietoturva- ja 
käyttötieto-ominaisuudet.
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● Google Meetissä voi olla nyt 
jopa 250 osallistujaa, ja livestriimiä 
voi seurata jopa 10 000 samaan 
verkkotunnukseen 
kuuluvaa katsojaa

● Auta opiskelijoita jakamaan omat 
mielipiteensä käyttämällä 
Google Meetin 
vuorovaikutustyökaluja, 
kuten kysymysten ja vastausten 
toimintoa, äänestyksiä 
ja pienryhmähuoneita

● Voit valvoa osallistumista ja pitää 
ryhmän ajan tasalla Google 
Meetissä läsnäoloraporttien avulla 

● Kirjaa, tallenna ja arkistoi 
kokoukset suoraan Driveen, 
jolloin pääset tietoihin 
helposti myöhemminkin

● Classroomin laajennuksilla voit 
luoda aiempaakin 
monipuolisempaa sisältöä ja 
integroida haluamasi kolmansien 
osapuolten työkalut Classroomiin, 
jolloin pääset käyttämään niitä 
kaikkia kertakirjautumisella

● Tarjoa opettajille mahdollisuus 
hakea laajennuksia suoraan 
Classroomista, jotta he voivat 
valita mieleisensä työkalut

● Salli järjestelmänvalvojien asentaa 
laajennuksia esimerkiksi 
luokka-asteen tai aiheen 
perusteella valituille yksittäisille 
käyttäjille tai opettajaryhmille

● Rajoittamattomien 
alkuperäraporttien avulla voit 
tunnistaa mahdollisen 
plagioinnin entistä nopeammin ja 
ohjata opiskelijoita tuottamaan 
omaa tekstiä

● Tunnista oppilaiden töiden 
väliset vastaavuudet vertaamalla 
palautettuja tehtäviä 
yksityisessä verkkotunnuksessa 
olevaan aiempien 
opiskelijatöiden tietovarantoon 

● Auta opiskelijoita hallitsemaan 
työnkulkua ja käyttämään 
lähdeviitteitä oikein tekemällä 
tekstin alkuperän 
tarkistamisesta helpompaa
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