
Oppilaat voivat jatkaa 
opiskelua kotona 
EDU-tileillään

Huoltajan opas Chromebookeihin
Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää Chromebookeista lapsesi opetuksessa
   

Lapsesi käyttää Chromebookia koulussa, ja sinulla on kysyttävää siitä. Chromebook voi olla erilainen 
kuin kotonasi oleva tietokone, joten haluamme auttaa sinua ymmärtämään, mikä Chromebook on ja 
miten sitä käytetään koulussa.

Mikä Chromebook on?
    

Se on kannettava tietokone, jossa on Google 
Chrome ‑käyttöjärjestelmä. Chrome-käyttöjärjestelmä 
toimii pilvessä, joten lähes kaikki – tiedostot, sovellukset, 
jopa työpöytä – toimii verkossa, eikä kannettavalla 
tietokoneella, ja pysyy samana kaikkialla, missä kirjaudut 
sisään. Et siis koskaan hukkaa tiedostojasi tai menetä tekeillä 
olevaa työtä: kaikki tallentuu pilveen. Puuttuuko Wi-Fi? 
Chromebookit tallentavat tiedostot myös paikallisesti ja 
toimivat offline-tilassa.

Miksi koulu valitsi Chromebookit?
     

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.

Mitä lapsi oikein tekee Chromebookilla?
     

Tämä vaihtelee koulukohtaisesti, mutta 
vastaus voi olla "vähän kaikkea laidasta 
laitaan”. Suositut työkalut, kuten Google 
Slides, Docs ja Sheets, helpottavat luokassa 
tehtävää yhteistyötä. Sovellusten avulla 
voidaan myös oppia taitoja, kuten videoiden 
tekemistä, podcastausta ja koodausta. 
Olet saattanut kuulla lapsesi puhuvan myös 
Google Classroomista. Se on työkalu, jonka 
avulla opettajat voivat järjestää oppilaiden 
tehtäviä sekä antaa kotitehtäviä ja projekteja.

Jos haluat tietää, millaisia oppimistyökaluja 
opettajat käyttävät Chromebookeilla, voit 
tutustua Chromebook-sovelluskeskukseen 
osoitteessa g.co/chromebookapphub.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688
http://g.co/chromebookapphub


Suosittuja Chromebookien oppimistyökaluja ovat muun muassa seuraavat:

Jos haluat tietää enemmän Chromebookeista, 
käy osoitteessa edu.google.com/products/chromebooks

Verkkoresurssit
     

Pääset lukuisille opetussivustoille, 
joiden sisältö vaihtelee matematiikan 
tunneista ja äänikirjoista virtuaalisiin 
museomatkoihin ja villieläimiä 
seuraaviin verkkokameroihin.

Videoiden muokkaaminen
 

Luo, katso ja muokkaa videoita, 
joita voit jakaa luokkakavereille, 
perheenjäsenille ja ystäville.

Koodaus
  

Opi koodaamaan useilla 
ohjelmointikielillä Scratchista Pythoniin.

Piirtäminen

Luonnostele ja yhdistä maalauksia ja 
piirrä kuvia. Luo ja äänitä musiikkia.

Haluatko tietää lisää?
Voit esittää lapsellesi vaikkapa seuraavat kysymykset:

● Onko sinulla koulussa oma Chromebook vai käytätkö yhteistä?

● Mitä teet mieluiten Chromebookilla?

● Mitä Chromebookien käyttöä koskevia sääntöjä koulussasi on?

● Milloin käytät Chromebookia koulussa?

● Miten Chromebook on muuttanut koulupäivääsi?

● Mikä on mahtavin juttu, mitä voit tehdä tai luoda Chromebookilla?
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