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GAfE Classroom
Classroom on Googlen G Suite/GAfE-palveluun sisältyvä oppimisympäristö:

● Voit
○ Luoda luokkia/kursseja
○ Viestitellä
○ Antaa tehtäviä
○ Arvioida tehtäviä

● Oppilas voi
○ Palauttaa tehtäviä
○ Viestitellä
○ Tarkastella saamiaan arviointeja

Huom! Sähköposteja ei ole liitetty GAfEn järjestelmään, joten niitä ei voi lähettää

Tämä on pikaohje Classroomin käyttöönottoon ja käyttöön. © Miikka Metsola



Kirjautuminen ja käyttöönotto
gafe.edu.pohjoiskarjala.net

Classroom löytyy “vohvelivalikosta”

- mikäli et näe Classroom-kuvaketta, paina 
valikkoa “Lisää Googlelta” 



Valikot
Oma tili

Ilmoitukset
Vohvelivalikko:

● Googlen työkalut
○ Drive
○ Docs, 

Slides
○ Youtube
○ jne

Omat 
kurssit 
näkyvät 
tässä

Kurssivalikko
Kalenteri
Asetukset Kurssille liittyminen

Uuden kurssin luonti



Uuden kurssin luominen
Plussasta            voi luoda uuden kurssin

Oppilas liittyy kurssille samasta valikosta         



Uuden kurssin luominen
Edellisten valintojen jälkeen kurssi 
ilmestyy näkyville

Kurssia pääsee muokkaamaan kolmesta 
pisteestä

Kurssin voi arkistoida sen päätyttyä 
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Kurssin yleisnäkymä

Kurssin 
nimi ja 
opettaja

Valikot:
1. Stream

a. Tehtävien anto
b. Viestit

2. Opiskelijat
a. Opiskelijoiden 

kutsuminen luokkaan
b. Opiskelijoiden hallinta

3. Tietoa
a. Kurssin asetukset
b. Apulaisopettajien 

kutsuminen

Luokan 
viestiliikenne ja 
tehtävät



Yleisnäkymä

Kurssiin liittyvien 
materiaalien 
lisääminen

Kaikki tallentuu 
aina ko. kurssin 
Drive-kansioon, 
joka luodaan 
automaattisesti 
kurssin luomisen 
yhteydessä.

Classroom- 
kalenterissa 
näkyvät mm 
tulevat 
määräajat.



Opiskelijoiden lisääminen
Näytä luokan koodi oppilaille

- Oppilas kirjautuu Classroomiin ja 
valitsee etusivulta “Liity kurssille” → 
Kirjoittaa luokan koodin 

Oppilaita voi kutsua 
myös kirjoittamalla 
heidän emailinsa tänne

Oppilaat 
näkyvät 
tässä

Oppilaita voi 
hallita tästä; 
esim. hiljentää 
tietyt oppilaat



Tehtävien yms antaminen, kysymysten luominen
Voita lisätä            oikeasta alakulmasta

1. Ilmoituksia
- esim. “Muista ottaa sukset mukaan huomenna”

 2. Tehtäviä
- esim. “Tee kirjoitelma Aleksis Kivestä”

 3. Kysymyksiä
- esim. “Paras suomalainen kirjailija on?”

4. Käyttää samaa viestiä (tehtävää tms) uudelleen

Nämä tulevat näkyviin Streamiin.



Kysymysten ja tehtävien luominen

Streamiin voi liittää 
materiaalia:

- Koneelta
- Drivesta
- Youtubesta
- Linkillä

1 2

3 4

5

6

7 8

1. Luokan/luokkien  
valinta

2. Oppilaan/oppilaiden 
valinta

3. Määräpäivän asetus 
(ei pakollinen)

4. Aiheen (esim. 
“Kotitehtävät”/ 
”Kurssityö” jne) 
valinta

5. Vastausmuodon 
valinta (“Luo 
kysymys”-vaihto- 
ehdossa)

6. Oppilasasetukset
7. Liitteen lisääminen
8. Julkaiseminen

6



Tehtävien tarkistaminen ja pisteytys
1. Opiskelijat 

välilehdeltä 
näet oppilaat

2. Oppilaan nimestä pääset 
tarkastelemaan hänen 
tehtäviään. 
Näet mitä oppilas on tehnyt tai 
mitä on tekemättä. 
Voit myös arvioida ko. tehtävät



Näistä painamalla 
pääsee myös tutkimaan 
ko. tehtäviä oppilailta.
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1. Valitse 
arvosteluasteikko

2. Anna pisteet

3. Palauta oppilaille



Arvioinnit; oppilaskohtainen näkymä



Arviointien tarkastelu

- Arvostelut
- Tehdyt, tekemättömät ja oppilaille 

palautetut työt
- Arvosanojen tuominen 

taulukkolaskentaohjelmaan


