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itslearning ja Google sopivat yhteen!
Google Classroomin ja G-Suiten avulla digitaalisten tehtävien antaminen ja kerääminen 
oppijoilta on helppoa. Saumattoman integraation ansiosta yksi kirjautuminen riittää. 
Opettajat saavat enemmän irti Googlesta, kun käytössä ovat kaikki itslearningin oppimisen 
ohjausjärjestelmän toimivat ja helppokäyttöiset ominaisuudet. itslearning säästää 
opettajien aikaa tarjoamalla pääsyn kaikkiin tarvittaviin työkaluihin ja tavoitteisiin liitettyihin 
digitaalisiin resursseihin samassa paikassa.

itslearningin ja Googlen integraatio luo 
tehokkaan ekosysteemin opettajien tueksi.

“Opettajillemme oli tärkeää, että käyttäjäkokemus 
olisi sama kuin käyttämällä Google Docsia, ja että 
sisällöt olisivat helposti oppijoiden käytössä oppimisen 
ohjausjärjestelmässä”, sanoo Tim Wilhelmus, Evansville 
Vanderburgh School Corporationin (EVSC) innovaatio-, 
opetussuunnitelma- ja tekniikka-asiantuntija. 
Integraation ansiosta EVSC:n opettajat ja oppilaat voivat 
hyödyntää täysimääräisesti Googlen yhteistoiminnallisia 
ominaisuuksia. Opettajat voivat esimerkiksi luoda Google 
Slides -esitystyökaluun perustuvan tehtävän ja pyytää 
opiskelijoita osallistumaan diaesityksen tekemiseen. 

”Kaikki tämä voidaan tehdä suoraan omassa oppimisen 
ohjausjärjestelmässä”, Wilhelmus sanoo. ”On kätevää, 
että opettajien ei tarvitse pyytää oppijoita kirjautumaan 
erilliseen digitaaliseen tilaan. Onnistumismahdollisuudet 
paranevat, kun oppijoiden ei tarvitse opetella käyttämään 
uutta järjestelmää, vaan he voivat työskennellä 
intuitiivisesti tutussa ympäristössä.”

"Opettajillemme oli tärkeää, 
että käyttäjäkokemus olisi sama 
kuin käyttämällä Google Docsia, 

ja että sisällöt olisivat helposti 
oppijoiden käytössä oppimisen 

ohjausjärjestelmässä.” 

Tim Wilhelmus,  
EVSC innovaatio-, opetussuunnitelma-,  

ja tekniikka-asiantuntija



SUUNNITTELE

• Käytä omia G-Suite-sisältöjä – Tuo omaa sisältöä Google 
Driven Docs-, Forms-, Sheets- ja Slides-sovelluksista 
saumattomasti tehtävien luomiseen! 

• Hae sisältöjä – itslearning-kirjastossa on miljoonia laadukkaita 
resursseja. Opettajien luomia, organisaatiossa toteutettuja, 
ilmaisia tai tilattuja sisältöjä voi käyttää ja yhdistää helposti 
omiin Docs-, Forms-, Sheets- ja Slides-tiedostoihin. 

• Luo luokalle suunnitelma – Järjestelemällä ja ryhmittelemällä 
oppimateriaaleja tavoitteiden mukaan voit luoda toistolistoja 
ja polkuja oppijoille ja lisätä suunnitelmiin syvyyttä. 
Toiminnanohjaus helpottaa suurenkin oppijamassan hallintaa.

OSALLISTA

• Osallista oppijat sisällöillä, tehtävänannoilla ja toiminnoilla 
– Yhdellä kirjautumisella saat opiskelijoista kuluttajien sijasta 
tekijöitä, kun käytettävissä ovat Googlen yhteistoiminnallisuus ja 
omat itslearning-sisältösi. 

• Tue yhteistoimintaa – itslearningin ja Googlen integraation 
avulla opettajat voivat luoda yhteistyötehtäviä kaikille kurssin 
osallistujille, ryhmille tai yksilöille. 

• Käytä mitä tahansa laitetta – Paikasta ja käyttämästäsi 
laitteesta riippumatta itslearning yhdistää sinut digitaalisiin 
työkaluihin ja materiaaleihin opetusta ja oppimista varten.

ARVIOI

• Luo tehtäviä G-Suitessa – Lisää Google-sisältöä, ja anna oppijoille 
tehtäviä. Työkaluihimme sisältyy automaattinen pisteytys, mikä 
auttaa arviomaan opiskelijoiden osaamista. 

• Linjaa arvioinnit tavoitteiden mukaan - Käytä tehtävissä 
tavoitteisiin liitettyjä ohjeistuksia, ja anna opiskelijoille 
käytännönläheistä palautetta teksti-, ääni- tai videotiedostona. 
Opettajat voivat tarkastella opiskelijoiden edistymistä 
reaaliaikaisesti ja auttaa heitä pääsemään parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen. 

• Kommunikoi vaivattomasti – itslearning sisältää kyselyjä, 
keskusteluita, verkkokokouksia, viestityökalun ja muita 
välineitä, jotka auttavat opettajaa viestinnässä ja opiskelijoiden 
arvioinnissa monin tavoin.

RAPORTOI

• Ole perillä opiskelijoiden tasosta – Seuraamalla opiskelijoiden 
osaamista opettajat saavat arvokasta tietoa oppijoiden 
edistymisestä, ja jokaisen opiskelijan tarpeisiin on helpompi 
määrittää ja määrätä sopivaa sisältöä. 

•  Trendit ja kehitys – G-Suite-sisältöjen ja monipuolisten 
raportointitoimintojen avulla opettajat voivat seurata 
kehittymistä ja huomata poikkeavuudet pitkällä aikavälillä. 

• Edistynyt raportointitoiminto  –  Pitää hallinnon ajan tasalla 
koulu-, luokka- ja ryhmäkohtaisilla tiedoilla.
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Yksi kirjautuminen 
itslearningiin ja Googleen
G-Suite auttaa selkeyttämään oppituntien työnkulkuja. itslearning 
tuo mukaan tavoitteisiin liitetyt sisällöt, toimivat arviointivälineet 
ja helpon pääsyn tietoihin, jotka yksinkertaistavat opetusta ja 
oppimista. 

itslearning antaa muitakin eväitä opettamiseen: 
• Kirjasto – Avaa, suodata ja jaa kustantajien, opettajien 

tai organisaation toteuttamia aineistoja tai avoimia 
oppimateriaaleja. 

• Suosittelumoottori– Tarjoa räätälöityjä resursseja oppimisen 
edistämiseen tai nopeuttamiseen.

• Ohjeistukset  – Helpota arviointia ja anna oppijoille perustiedot 
siitä, mitä tavoitellaan.

• Arvioinnit  – Luo testejä ja tietovisoja toimivilla 
kysymyspatteristoilla.

• Arviointikirja – Seuraa oppijoiden suorituksia ja tavoitteiden 
mukaista osaamista.

• Vanhempien portaali  – Ota vanhemmat mukaan, pidä opiskelijat 
ajan tasalla ja tue perheen sitoutumista.
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