Tietosuojan yleiskatsaus
vanhemmille
Me Applella uskomme, että yksityisyys on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Siksi tietosuoja ja tietoturva
on alusta alkaen integroitu kaikkiin tuotteisiimme,
myös oppimiseen tarkoitettuihin appeihin, ohjelmiin ja
palveluihin. Kun koulut ottavat käyttöön tilejä, laitteita,
appeja ja ohjelmia oppilaille Apple School Managerissa,
he voivat olla varmoja, että Apple käyttää tietoja vain
opetustarkoituksiin. Tämä dokumentti tarjoaa
yleiskatsauksen Applen tuotteista kouluissa sekä niiden
sisäänrakennetuista tietosuojaominaisuuksista.

Apple koulussa
Apple on suunnitellut juuri kouluja varten tehokkaita työkaluja, jotka
tukevat ylläpitäjiä käyttöönotossa, auttavat opettajia hallitsemaan
luokan työnkulkuja ja mahdollistavat jokaiselle oppilaalle yksilöllisen
oppimiskokemuksen.

Laitteiden ja sisällön hallinta
Apple School Manager on ilmainen, verkkopohjainen palvelu, joka
auttaa teknologiavastaavia ottamaan iPadin ja Macin käyttöön
kouluissa, luomaan hallittuja Apple ID -tilejä oppilaille ja
henkilökunnalle, määrittämään oppilasluetteloita Koulutyöt- ja
Oppitunti-appeja varten sekä hallitsemaan opetukseen ja
oppimiseen tarkoitettuja appeja, ohjelmia ja kirjoja.
Apple School Managerin avulla valtuutetut koulun henkilökunnan
jäsenet voivat myös nollata salasanoja ja tarkistaa hallittuja Apple ID
-tilejä. Apple School Manager tallentaa tiedot näistä toiminnoista.

Opetus
Koulutyöt-apin avulla opettajat ja oppilaat voivat jakaa
oppimateriaaleja ja opettajat voivat arvioida oppilaiden edistymistä
sekä antaa heille välitöntä palautetta. Siten opettajat pystyvät
tekemään opetuksesta yksilöllistä. Mikäli koulu ottaa Koulutöissä
olevan edistymisen raportoinnin käyttöön Apple School Managerissa,
oppilaiden edistymistiedot jaetaan vain tehtävissä, jotka opettaja on
nimenomaan antanut, ja vain, kun oppilaat käyttävät laitteissaan
hallittuja Apple ID:itä. Vanhemmat voivat katsella lastensa
edistymistietoja avaamalla Koulutyöt-apin tai Asetukset lapsen iPadilla.
Oppitunti-apin avulla opettajat voivat hallita oppilaiden iPadeja
luokassa ja ohjata heitä tunnilla. Oppitunti-appi hallitsee laitteita vain,
kun oppilaat ovat fyysisesti paikalla oppitunnilla. Se ei tallenna tietoja
tai salli hallintaa opetusajan ulkopuolella.
Jos haluat lisätietoja Applen koulutusalan tuotteista,
siirry osoitteeseen apple.com/fi/education.

Oppilaiden tietosuoja
Applen koulutusalan palveluissa, apeissa ja ohjelmissa on
noudatettu samaa integroitua lähestymistapaa tietosuojaan kuin
muidenkin Applen laitteistojen, ohjelmistojen ja palvelujen
suunnittelussa.
Emme koskaan myy oppilastietoja emmekä jaa niitä kolmansille
osapuolille markkinointia tai mainontaa varten. Emme myöskään
luo oppilaista verkkokäyttäytymiseen perustuvia profiileja emmekä
kerää, käytä tai luovuta oppilastietoja muihin tarkoituksiin kuin
asianmukaisten opetuspalvelujen tarjoamiseen.
Apple tarjoaa koulujen käyttöön suunniteltuja tilejä, joita kutsutaan
hallituiksi Apple ID:iksi. Koulu luo ja omistaa nämä tilit sekä
hallitsee niitä. Tilien avulla oppilaat voivat käyttää iCloud Drivea,
iCloud-kuvakirjastoa, varmuuskopiointia, Koulutyöt-appia ja jaettua
iPadia. Oppilaat voivat kirjautua tilillensä myös kotona omalla
henkilökohtaisella iPadillaan tai Macillaan ja tehdä koulutehtäviä,
jos koulu on antanut kotisalasanan. Tilit on suunniteltu turvaamaan
oppilaiden tietosuojaa muun muassa rajoittamalla mainoksia,
ostoja ja viestintää. App Store-, iBooks Store-, iTunes- ja
Apple Music -ostot eivät ole käytettävissä, vaan koulu jakaa
oppimateriaalit, apit ja ohjelmat. Koulu voi ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä palveluja, kuten iMessagen, FaceTimen tai
oppilaan edistymisen tallentamisen Koulutyöt-apilla.

Oppilaiden yksityisyyttä suojaavien lakien
noudattaminen
Applen koulutusalan ominaisuuksia ja palvelujen käyttö kouluissa
on yhteensopivaa Yhdysvaltain lasten verkkoyksityisyyden
suojausta ja perheiden koulutusoikeuksia ja yksityisyyttä koskevien
lakien ja EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa sekä muiden
sovellettavien tietosuojalakien kanssa niillä oikeustoimialueilla,
joilla Apple School Manager on saatavilla.
Jos haluat lisätietoja Applen opetusalan tuotteiden
tietosuojasta ja tietoturvasta, katso
support.apple.com/kb/HT208525.

Huomioi: Kaikki ohjelmat, palvelut, iOS-apit, macOS-ohjelmat ja kirjat eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista paikallinen saatavuus.

Oppiminen iPadilla ja Macilla
Teknologian käyttäminen opetuksessa tarkoittaa muutakin kuin
esseiden kirjoittamista tietokoneella ja internetin käyttöä. iPad ja
Mac tarjoavat jokaiselle oppilaalle valikoiman työkaluja, joilla he
voivat ilmaista itseään, ratkoa ongelmia ja tehdä töitä, joista he
voivat olla ylpeitä. Kiinnitämme tuotteiden suunnittelussa huomiota
jokaisen yksilölliseen luovuuden potentiaaliin, jotta lapset voivat
oppia kuuntelemalla, katselemalla, koskettamalla ja tekemällä.

Tehokkaat tuottavuus- ja luovuusapit ja -ohjelmat
Pages, Numbers ja Keynote ovat ihanteellisia työkaluja, joilla
oppilaat ja opettajat voivat luoda tyylikkäitä raportteja ja kirjoja,
havainnollistavia laskentataulukoita ja näyttäviä esityksiä.
GarageBandin, iMovien ja Clipsin avulla oppilaat ja opettajat voivat
säveltää musiikkia, editoida dokumenttielokuvia tai tallentaa lyhyitä
videoklippejä.
Swift Playgrounds opastaa käyttäjät koodausopintojen alkuun
iPadissa hauskalla ja vuorovaikutteisella tavalla hyödyntäen Swiftiä,
joka on oma tehokas ohjelmointikielemme.
Nämä ilmaiset apit ja ohjelmat tarjoavat oppilaille kaikki tarpeelliset
työkalut koulutyöhön ja luovien ideoidensa ilmaisemiseen omalla
ainutlaatuisella tavallaan. He voivat tehdä lopputyöstä
dokumenttielokuvan iMoviella. Luoda runoista musiikkia
GarageBandilla. Tai tehdä yhteistyötä Pagesissa ja muuttaa
tutkielman vuorovaikutteiseksi, digitaaliseksi kirjaksi, joka sisältää
valokuvia ja kuvitusta.

Lapsen oppimisen tukeminen perheessä
Lue lisää iPadista, Macista, vakioapeista ja -ohjelmista sekä niiden
käytöstä kouluissa osoitteessa apple.com/fi/education.
Luokaa yhdessä hauskoja perheprojekteja. Ikuistakaa
perhetapahtuma iMoviella, luokaa ääniraita perheen diaesitykselle
GarageBandilla tai muokatkaa Keynotella esitelmää äskettäisestä
matkastanne. Yhdessä työskentely lyhyiden projektien parissa voi
auttaa sinua ja lastasi oppimaan, mitä näillä työkaluilla on
mahdollista tehdä. Samalla saatte uusia ideoita tulevaisuutta varten.

iPadin ja Macin käyttöönotto
Koulut voivat määrittää mobiililaitteiden hallintaohjelmiston (MDM)
avulla muun muassa verkon käyttöön, turvalliseen verkkosisältöön ja
ohjelmistopäivityksiin liittyvät asetukset ja käytännöt, jotta laitteiden
määritykset tukevat parasta mahdollista oppimiskokemusta. MDM:n
avulla koulut voivat myös jakaa oppilaille oppimiseen tarvittavat apit,
ohjelmat ja kirjat.
Hallinta-asetuksia ei voida yleensä poistaa koulun omistamasta
laitteesta. Jos oppilas käyttää koulussa omaa laitettaan, sitä voidaan
hallita vasta, kun koulun hallintaohjelmisto hyväksytään. Tässä
tapauksessa MDM-asetukset voidaan poistaa milloin tahansa.
Vanhempien ja oppilaiden tulisi käydä läpi koulun
teknologiakäytännöt, jotka koskevat hyväksyttävää käyttöä,
sähköposteja ja viestejä sekä sisällön, appien ja ohjelmien käyttöä.

Apit ja ohjelmat
iPadin ja Macin mukana tulee valikoima tehokkaita Applen appeja
ja ohjelmia: Pages, Numbers, Keynote, iMovie ja GarageBand. Koulun
omistamassa laitteessa koulu voi päättää, mitä muita oppimisappeja
tai -ohjelmia asennetaan, ja estää oppilaita lataamasta ylimääräisiä
appeja tai ohjelmia.
iPadin Asetukset-appi sisältää luettelon asennetuista apeista. Tutustu
muihin opettajien ja Applen valitsemiin huippuluokan oppimisappeihin
App Storen Koulutus-kategoriassa iPadilla.

Rajoitukset
Vanhemmat voivat estää tai rajoittaa lastensa henkilökohtaisissa
laitteissa tiettyjä appeja ja ominaisuuksia käyttörajoitusten avulla
Asetukset-apissa. Vanhemmat voivat esimerkiksi rajoittaa elokuvia
tai musiikkia ikärajojen perusteella, estää tietyt apit tai
verkkosivustot ja rajoittaa yksityisten tietojen, kuten lapsen
sijainnin, jakoa. Jos haluat lisätietoja vanhemmille tarjoamistamme
työkaluista, joiden avulla he voivat valita, mitä lapset voivat tehdä
laitteillaan, siirry osoitteeseen www.apple.com/families.

Aloita tutustumalla muutamaan Luovuus kuuluu kaikille
-opetusohjelman tehtävään lapsesi kanssa osoitteessa
www.apple.com/education/everyone-can-create.

Lapsen tukeminen kasvussa hyväksi digitaaliseksi kansalaiseksi
Tarjolla runsaasti resursseja, jotka ohjaavat oppilaita tekemään verkossa turvallisia, fiksuja ja eettisiä päätöksiä ja opastavat kouluja
ja vanhempia. Perheille on tarjolla erilaisia oppaita esimerkiksi osoitteessa www.commonsensemedia.org.
Vanhemmat voivat tutustua Apple Storen ilmaisissa tilaisuuksissa iOS:n ominaisuuksiin, jotka auttavat heitä hallitsemaan, mitä lapset
voivat nähdä ja tehdä laitteillansa. Tulevat tilaisuudet eri aiheista näkyvät osoitteessa www.apple.com/today.
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