Google Classroomi kasutusjuhend (ÕPILASE VAATES)
1) Logi sisse kooli e-posti.
2) E-posti sisenedes näed üleval paremal nurgas 9 täpikest. Vajuta sinna ja otsi sealt Classroomi ikoon
ning kliki sellele.

3) Nüüd olete Classroomis. Suure tõenäosusega on seal õpilasel juba mitme erineva aine päevikud.
Klikite seal nüüd päevikule, mida soovite avada.
(Siin näites valime 1.c eesti keele päeviku ja kõiki muid ülesandeid teeme ka seal. Teil on enda päevikutes teised ülesanded, aga kõik
muu on sama.)

4) Nüüd on päevikusse sisenedes näha kõik ülesanded, mis õpetaja on õpilasele teha andnud.

5) Näiteks on nüüd õpilasel vaja teha ülesanne pealkirjaga “(Onu-Remuse jutud). Seega klikkida tuleb
antud ülesandel, et see avaneks.

6)
●
●
●

Nüüd näen ülesannet, mida hakkan tegema.
Punases ringis on õpetaja juhis.
Rohelises ringis on tööleht, mis tuleb ära täita. Sellele klikkides tööleht avaneb.
NB! Nuppu “Turn in” ei ole vaja kunagi vajutada.

7) Klikkisin eelnevas punktis rohelises ringis olnud töölehele ja nüüd saab seda asuda täitma.
● Laps kirjutab küsimustele vastused. (Need on nähtaval sinisega. Antud töölehe funktsioonid on nagu
MS Wordis. Saab muuta teksti värvi/stiili/suurust. Lisada tekstile fotosid jms.)
● Õpetaja näeb vajadusel reaalajas kohe lapse vastuseid. LAPSEL EI OLE VAJA MIDAGI SALVESTADA
VÕI VAJUTADA nt “TURN IN” või “SHARE” nuppu vms.
● Õpetaja kirjutab punase värviga juurde kommentaarid. (Õpetaja saab lisada kommentaari ka nii, et see
on kõrval jutumullis näha.)
● (Kuna esimene vastus oli vale, siis laps loeb teksti uuesti ja kirjutab nüüd rohelise värviga juurde uue
vastuse, sest selline oli õpetaja palve.)
● Kui tööleht on täidetud, siis saab sellest väljuda vajutades “akna” ristikest kinni.

8) Aga vaatame nüüd veel ühte ülesannet, kus õpetaja soovib, et laps edastaks talle nt töövihikust
tehtud foto.
●

Kliki “Add or create” nupule.

●

Kui lisatav foto/tekstifail/esitlus vms on salvestatud arvutisse, siis vali kirjaklambriga ikoon “File”. Nüüd
saad faili üles laadida.

●

Kui fail on lisatud, siis tuleb vajutada “Upload”. (Kui on soov veel mõni fail lisada, siis saab seda teha
“Add more files” ikoonile eelnevalt klikkides ja faili valides.)

●

Nüüd on punase ringiga tähistatud kohas näha, et fail on õpetajale nähtavaks muutunud. (EI OLE VAJA
VAJUTADA nuppu “Turn in” või “Mark as done” vms.)

9) Kui õpetaja palub õpilasel endal teha teksti dokument või esitlus või tabel, siis klikkida “Add or
create” ja valida nt Docs (teksti jaoks), Slides (esitluse jaoks), Sheets (tabeli jaoks). (Nüüd võib minna
natukene aega, aga valitud dokument avaneb teil uues aknas. Seda ei ole vaja kuidagi salvestada.
Õpetaja näeb seda reaalajas.)

●

Siin punase ringiga alal on näha, et õpilane avas tekstifaili ja seda ka hiljem avades on võimalik seda
edasi kirjutada vms.

10) Kui õpetaja vaatab õpilase töö üle, siis saab ta lisada kommentaari. (Kui õpetaja kommenteerib
“Private comments” abil, siis enamasti tuleb selle kohta ka e-posti eraldi teade, et ei peaks niisama
käima Classroomis kõiki ülesandeid vaatamas, et kas õpetaja on seda juba jõudnud tagasisidestada.
Kui vaja, siis saab õpilane õpetaja kommentaarile vastata - rohelise ringiga alal. )

●

Sellisena tuleb tavapäraselt e-posti teade, et õpetaja on lisanud kommentaari (või ka uue
ülesande).

●

Kui e-postist automaatse teavituse uuest ülesandest avate, siis saab sealt otse konkreetse ülesande
juurde. Klikkida nuppul “Open”.

●

Kui kirja e-postist automaatse teavituse õpetaja lisatud kommentaaridest avate, siis saab sealt otse
konkreetse ülesande juurde. Klikkida on vaja sinise ikoonil.

Edu Google Classroomi kasutamisel!

