Chromebook-opas huoltajille
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää lapsesi Chromebookista
Lapsesi käyttää Chromebookia koulussa, mikä herättää varmasti kysymyksiä. Koska
Chromebook voi poiketa kotonasi olevasta tietokoneesta, haluamme auttaa sinua
ymmärtämään, millainen laite Chromebook on ja miten sitä hyödynnetään opetuksessa ja
oppimisessa.
Mikä Chromebook on?
Se on kannettava tietokone, jossa on Google
Chrome ‑käyttöjärjestelmä. Chrome-käyttöjärjestelmä on
suunniteltu toimimaan pilvessä, joten lähes kaikki sisältö –
kuten tiedostot, sovellukset ja jopa työpöytäsi – ovat verkossa
(eivätkä kannettavalla tietokoneellasi). Käytössäsi on siis aina
sama sisältö kirjauduitpa tilillesi mistä tahansa. Sinun ei enää
tarvitse huolehtia tiedostojen häviämisestä tai keskeneräisten
töiden menettämisestä (koska kaikki tieto tallentuu pilveen).
Entä jos langatonta yhteyttä ei ole saatavilla? Tiedostoja
voidaan tallentaa Chromebookeihin myös paikallisesti, joten
työskentelyä voidaan jatkaa offline-tilassa.

Mitä kaikkea lapsesi tekee
Chromebookilla?

Miksi oppilaitos on valinnut
Chromebookit?

Tämä vaihtelee oppilaitosten välillä, mutta
yleisesti voidaan sanoa, että lapset tekevät
laitteilla vaikka mitä. Google Slidesin, Docsin ja
Sheetsin kaltaiset suositut työkalut
helpottavat yhteistyön tekemistä. Lisäksi
saatavilla on sovelluksia, joiden avulla voidaan
opettaa esimerkiksi koodausta sekä videoiden
ja podcastien tekemistä. Lapsesi on saattanut
myös kertoa sinulle Google Classroomista.
Tämän työkalun avulla opettajat voivat pitää
oppilaiden tehtävät järjestyksessä, antaa
kotitehtäviä ja jakaa projekteja.

Opettajat voivat luoda tehtäviä ja lisätä kaikki
tarvittavat dokumentit oppilaiden
muokattavaksi. Oppilaat saavat uudesta
kotitehtävästä sähköposti-ilmoituksen ja
voivat palauttaa tehtävät Classroomiin.
Classroomista tulee ilmoitus, kun tehtävä on
arvosteltu, jolloin oppilaat voivat katsoa
arvosanat ja saamansa palautteen.

Jos haluat tietää, millaisia oppimistyökaluja
opettajat hyödyntävät Chromebookeilla,
tutustu Chromebook App Hubiin osoitteessa

g.co/chromebookapphub.

EDU-tilien avulla oppilaat voivat
jatkaa oppimista kotona

Chromebookien suosittuja oppimistyökaluja:
Verkkomateriaalit

Koodaus

Saatavillasi on kattava valikoima
opetussivustoja, joista löydät erilaista
sisältöä aina matematiikan
oppitunneista ja äänikirjoista
virtuaalisiin museovierailuihin ja
eläinmaailman livekameroihin.

Opi koodaamaan useilla
ohjelmointikielillä aina Scratchista
Pythoniin.
Piirtäminen
Luonnostele ja yhdistele maalauksia ja
piirrä kuvia. Luo ja tallenna musiikkia.

Videoiden muokkaus
Luo, katso ja muokkaa videoita ja jaa
niitä luokkakavereille,
perheenjäsenille ja ystäville.

Haluatko lisätietoja?
Muutamia kysymyksiä keskustelun tueksi lapsesi kanssa:

●

Onko koulussasi käytössä omat vai jaetut Chromebookit?

●

Mitä asioita teet mieluiten Chromebookilla?

●

Mitä sääntöjä koulussasi on Chromebookien käyttöön?

●

Milloin käytät Chromebookia koulussa?

●

Millä tavalla Chromebook on muuttanut koulupäivääsi?

●

Mikä on paras asia, mitä Chromebookilla voi tehdä tai luoda?

Lue lisää Chromebookeista osoitteesta
edu.google.com/products/chromebooks
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