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Suomeksi
Google Classroom on oppimisympäristön kaltainen palvelu, jonka Google-yhtiö avasi elokuussa 2014.
Sillä voivat työskennellä kaikki, joilla on Googlen tunnus (vuodesta 2020 lähtien työtilaan pystyy liittymään
myös PIN-koodilla). Tuote liittyy Googlen ja muiden mediayhtiöiden viime vuosien pyrkimykseen saada
avattua uusia markkinoita oppimistoiminnan alalla.
Classroom helpottaa oppimisen resurssien tallentamista, koostamista ja jakamista. Sen missiona on auttaa
opettajia luomaan ja keräämään tehtäviä paperittomasti. He voivat kopioida Google-dokumentin automaattisesti jokaiselle opiskelijalle. Sovellus helpottaa
myös oppituntien organisoimista luomalla Drive-kansiot jokaiselle tehtävälle ja jokaiselle opiskelijalle. Opettajat näkevät nopeasti, ketkä ovat tehneet
tehtäviä. He pystyvät myös antamaan reaaliaikaista palautetta.
Huom. Lue myös Classroomiin liittyvästä rajoituksesta kysymys-vastaus-palstalta.

In English
Google Classroom is a learning environment which Google opened in August 2014. It is available for all who have a Google account (since 2020, you
also were able to join with a PIN code). The product is part of Google's and other media companies' effort to open a new market in the learning industry.
Classroom makes it easier to store, edit, and share learning resources. Its mission is to help instructors create and collect tasks paperlessly. They can
easily copy a Google document automatically to all students. The application makes it easier to organize a classroom sessions by creating a separate
Drive folder for each task and each student. Instructors can quickly check which students have done the exercises. They are also able to give feedback in
real-time in Classroom.

Osoite - Address
https://classroom.google.com/

Kirjallisuutta - Literature
Classroom Help (EN, official)
Wikipedia (EN, 2020)
Gamify your Classroom (EN, 2020)
Quick-Start Guide (EN, 2020)
Guide (EN, 2020)

Classroom-ohjeet (FI, virallinen)

Videoita - Videos
Google for Education video channel on Youtube (EN, official)
Tutorial for beginners (EN, 2020)
Complete overview (EN, 2020)
Google Classroom Teacher Training (EN, 2020)
Google Classroom 2020 perusteet (FI, 2020)
Kuvakaappaus Classroomiin (FI, 2020)

Käyttökohteita - Targets of use
tehtävien jako - assignments
palautteet - feedback
projektinhallinta - project management

Käyttökokemuksia - User Experiences
"Googlen Classroom — täyttää hyvin — ehdot: eli tehtävien ja tietojen jakaminen sekä palautteen anto, josta pisteet saa suoraan Exceliin.

Olen nyt kolmella kurssillani käyttänyt Classroomia ja saanut jopa positiivista palautetta. Ainut asia, mikä kannattaa näyttää oppilaille, on miten palvelua
tulee käyttää Chromen Incognito-tilassa ja se toimii vain Metropolian tunnarilla, EI omalla julkisella Google-tunnarilla.
Itse olen käyttänyt lisäksi Classroomin iPad-sovellusta yhdessä Google Drive -sovelluksen kanssa. Sekin toimii hyvin, kunhan muistaa ensin ladata Driveapilla luokalle jaettavan materiaalin omaan Metropolian Google Driveen.
Classroomin käyttö on innostanut oppilaat käyttämään Googlen muita yhteistyötyökaluja esitysten ja materiaalien tekoon, näin heidän ei tarvitse raahata
mukana omia läppäreitä vaan esitykset voidaan pitää suoraan Docseista millä tahansa laitteella."

Käyttöehdot - Terms of Service
Sovellus kuuluu Metropolian virallisiin työ- ja opiskeluvälineisiin.
Metropolian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät palvelua Metropolia-tunnuksillaan. Linkit oppaisiin.
Käyttäjätukea antaa Metropolian tietohallinnon Helpdesk.
Sovellusta Metropolian töihin käytettäessä on noudatettava Metropolian pilvipalveluehtoja.
Google Workspace jakaa keräämiään tietoja Google-yhtiön sisällä tai myös muille yhtiöille.
--The application belongs to the authorized work and study tools in Metropolia.
Metropolia students and staff members use the service with their Metropolia accounts. Links to guides.
User support is provided by the Metropolia IT Services Helpdesk.
Terms of Service of Metropolia cloud services must be applied by each user.
Google Workspace shares collected data internally or also with third-party companies.

