Apple ja oppiminen

Koulutyöt-apin
käyttöönotto

Koulutyöt-apilla opettajat voivat lähettää helposti kaikkea tehtävälomakkeista aina oppimisapeissa
suoritettaviin tehtäviin, seurata oppilaiden edistymistä ja työskennellä yhdessä heidän kanssaan
reaaliaikaisesti. Seuraavien vaiheiden avulla varmistat, että opettajilla ja oppilailla on kaikki
tarvittava Koulutyöt-apin käyttöä varten:
1. Rekisteröidy tai päivitä Apple School Manageriin.
Apple School Manager on yksinkertainen, verkkopohjainen portaali, jonka avulla IT-ylläpitäjät voivat hallita käyttäjiä, laitteita ja
sisältöä. Voit tarjota hallittuja Apple ID:itä, ottaa käyttöön laitteita, hankkia appeja ja kirjoja sekä tarjota opettajille työkaluja
innostavien oppimiskokemusten luomiseen – kaikki tämä yhdestä paikasta. Lue, miten rekisteröidyt tai päivität
Apple School Manageriin.

2. Luo tilit opettajille ja oppilaille.
Apple School Managerin avulla voit luoda nopeasti tilejä, joiden avulla oppilaat pääsevät käyttämään Koulutyöt-appia ja muita
tärkeitä Applen palveluita, kuten 200 Gt:n ilmaista iCloud-tallennustilaa, huomioiden samalla koulun tai koulupiirin
tietoturvavaatimukset. Vinkki: Kun yhdistät Apple School Managerin koulusi Microsoft Azure Active Directoryyn yhdistettyä
todennusta varten, oppilaat ja opettajat voivat kirjautua sisään olemassa olevilla tunnistetiedoillaan.
Lue lisätietoja yhdistettyä todennusta, oppilastietojärjestelmän integrointia tai SFTP:tä käyttävien tilien luomisesta.

3. Ota oppitunnit käyttöön Koulutyöt-apissa.
Oppilastietojärjestelmän tai SFTP:n kautta integroiduista oppitunneista tulee automaattisesti Koulutyöt-oppitunteja, ja ne
päivitetään automaattisesti sitä mukaa, kun oppilaat siirtyvät oppitunneille tai niiltä pois. Voit myös antaa opettajille oikeudet
luoda, muokata ja poistaa omia oppituntejaan suoraan Koulutyöt-apissa ottamalla ohjaajaroolille käyttöön
Oppituntien luominen, muokkaaminen ja poistaminen -käyttöoikeuden Apple School Managerissa.

4. Hae Koulutyöt-appi Apple School Managerin Apit ja kirjat -osiosta.
Apple School Manager ja mobiililaitteiden hallintaratkaisusi (MDM) toimivat yhdessä, joten voit hankkia suuria määriä
appilisenssejä kerralla. Varmista, että laitteisiin on päivitetty iPadOS 13.5 tai uudempi, ja määritä ja asenna Koulutyöt-appi
sitten opettajien ja oppilaiden laitteisiin etänä. Lue lisätietoja Apple School Managerin Apit ja kirjat -osiosta.

5. Ota oppilaiden edistymisominaisuus käyttöön oppilaitoksessasi Apple School Managerissa.
Opettajat voivat seurata, miten oppilaat pärjäävät annetuissa ClassKit-pohjaisten appien tehtävissä, kun oppilaiden edistymistä
seuraava toiminto on otettu käyttöön Koulutyöt-apissa. Voit käyttää Koulutyöt-appia, vaikka et ottaisikaan tätä toimintoa käyttöön.
Vinkki: Tunnistat Apple School Managerin Apit ja kirjat -osiossa Works with Schoolwork -merkistä ClassKit-pohjaiset apit, jotka
tukevat Koulutyöt-apin oppilaiden edistymisominaisuutta. Lue, miten voit ottaa oppilaiden edistymisominaisuuden käyttöön.
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