
Classroom-opas huoltajille

Opettajat käyttävät Google Classroomia moniin tarkoituksiin 

Vanhemmat ja huoltajat pysyvät ajan tasalla

Vanhemmat ja huoltajat voivat tilata sähköpostiin yhteenvedon lapsensa Classroomissa tekemistä 
töistä. Viestissä kerrotaan myös tulevista kotitehtävistä, puuttuvista töistä, ryhmäharjoituksista ja 
projekteista. 
Jos et tällä hetkellä saa tällaisia viestejä mutta olet kiinnostunut niistä, kysy koululta lisää 
vanhemmille ja huoltajille lähetettävistä sähköpostiyhteenvedoista. 

Google Classroom -työkalu on osa Google Workspace for 
Educationia, johon kuuluvat myös Gmail, Kalenteri, Docs, 
Drive, Slides ja muita tuotteita. 

Classroomissa opettajat voivat yhdessä paikassa jakaa 
ja kerätä kotitehtäviä, antaa henkilökohtaista palautetta, 
merkitä arvosanoja ja arvioida oppilaiden tekemiä tehtäviä. 
Classroomin avulla koulut voivat tehostaa opetusta ja 
parantaa sen sisältöä virtaviivaistamalla kotitehtäviä, 
tukemalla yhteistyötä ja edistämällä yhteydenpitoa.

Tehtävien jakaminen
Opettajat voivat luoda tehtäviä ja lisätä 
dokumentteja oppilaiden käsiteltäväksi. 
Oppilaat saavat uudesta kotitehtävästä 
sähköposti-ilmoituksen ja voivat palauttaa 
tehtävän Classroomiin. Kun tehtävä on 
arvosteltu, Classroom ilmoittaa pisteet ja 
arvosanat oppilaille ja antaa mahdollisuuden 
jättää palautetta.

Ilmoitukset
Opettajat voivat lähettää koko luokalle 
ilmoituksia sähköpostiin. Oppilaat näkevät 
ilmoitukset myös kirjautuneena Classroomiin 
verkkoselaimella tai iOS- tai Android-laitteen 
mobiilisovelluksella.

Oleellisen aineiston jakaminen luokalle
Classroomissa opettajat voivat jakaa 
oppimateriaaleja, aiheisiin liittyvää lukemista, 
videoita, linkkejä sekä monisteita. Ne ovat 
oppilaiden saatavilla kaiken aikaa, ja oppilaat 
voivat myös opiskella yhdessä.

Henkilökohtainen tuki ja laajemmat 
ryhmätyöt
Oppilaat voivat lähettää suoraan opettajalle 
kysymyksiä tai kommentteja kotitehtävistä 
ja ilmoituksista. Classroom tukee myös 
ryhmätehtäviä, ja oppilaat voivat käsitellä 
jaettuja projekteja samanaikaisesti 
Docsissa, Sheetsissä ja Slidesissa.Tuki muille sovelluksille ja sisällöille

Oppilailla on pääsy satoihin tuhansiin 
opetussovelluksiin, jotka auttavat 
luovassa työssä ja avaavat uusia 
mahdollisuuksia oppimiseen.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems


● Käytätkö jo Classroomia ja millä tavalla? 

● Kerro jostain hienosta projektista, johon olet osallistunut koulussa 
Classroomin kautta.

● Oletko tehnyt ryhmätöitä viime aikoina? Millaisilla työkaluilla olette tehneet 
yhteistyötä?

● Levitä tietoa internetin turvallisesta käytöstä
 ja digitaalisesta kansalaisuudesta Be Internet 
Awesome ‑ohjelmamme avulla.

Miten lapsesi data suojataan?

Googlen tavoitteena on luoda tuotteita, jotka auttavat vahvistamaan oppilaiden ja opettajien 
tietosuojaa ja tarjoavat luokkansa parasta tietoturvaa koululle. Jos lapsesi käyttää Classroomia 
ja Google Workspace for Educationia, Googlella ei ole minkäänlaista omistajuutta oppilaan 
dataan eikä oppilaille näy mainoksia. Tuemme myös vaatimustenmukaisuustandardeja, 
kuten FERPAa1 ja COPPAa2.

Saat enemmän tietoa Google for Educationin panostuksesta yksityisyyteen ja tietoturvaan 
Google for Educationin tietosuoja- ja tietoturvakeskuksesta, Google Workspace for 
Educationin tietosuojailmoituksesta, sekä tutustumalla Google Workspace for Educationin 
ydinpalvelujen ja lisäpalvelujen eroihin. 

Lue Huoltajan opas yksityisyyteen ja turvallisuuteen.

Google Classroomia koskevia kysymyksiä lapselle

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

Lisätietoa Google Classroomista saat Opettajien 
ohjekeskuksen koulutuksista ja ohjeartikkeleista, 

ohjevideosta, sekä verkkosivustoltamme.
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_privacy_and_security_march_2020.pdf
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_logo
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none

