TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Giv underviserne mulighed
for at yde deres bedste
Teaching and Learning Upgrade kan føjes
til Education Fundamentals- eller Education
Standard-udgaverne* og forny indlæringen
via forbedret videokommunikation,
berigede holdoplevelser og værktøjer,
der kan fremme akademisk integritet.

Engager dit skolefællesskab når som helst og hvor som helst.
Med forbedrede mødefunktioner i Google Meet kan undervisere, elever, administratorer og værger
få kontakt og samarbejde virtuelt.

Berig holdoplevelserne.
Hjælp undervisere med at skabe attraktivt indhold i Classroom ved at integrere deres
yndlingsværktøjer direkte og oprette hold i alle størrelser ved hjælp af kursusskabeloner.

Kommer
snart

Tilskynd udvikling af originale opgaver.
Originalitetsrapporter er et værktøj, som elever og undervisere kan bruge til hurtigt og objektivt at
søge efter manglende henvisninger i en opgave og finde oprindelige kilder.

Infrastruktur med indbygget sikkerhed,
du kan stole på
Med indbygget sikkerhed og pålidelighed i høj kvalitet fra Google kan
både du og skolefællesskabet få ro i sindet. Alle funktioner
i Teaching and Learning Upgrade er uden annoncer og alle virtuelle
møder krypteres automatisk.

* Få flere oplysninger om hver enkelt udgave af Google Workspace for
Education på edu.google.com/workspaceforeducation
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TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Gå i dybden med alle læringsmuligheder
Teaching and Learning Upgrade indeholder forbedrede funktioner i Google Meet, Classroom og
Opgaver. Den fungerer problemfrit med andre produktivitetsværktøjer i Google Workspace for
Education som f.eks. Gmail, Docs, Kalender og mange andre.

Engager

Berig

● Opret forbindelse til op til 250

● Skab mere attraktivt indhold med

tilføjelser til Classroom, hvor dine
yndlingsværktøjer fra tredjeparter
integreres direkte i Classroom
med Single Sign-On

deltagere i Google Meet, eller
livestream med op til 10.000 seere
på domænet
● Hjælp eleverne med at fortælle

om deres overvejelser ved hjælp
af interaktive værktøjer i Google
Meet som f.eks. sessioner med
spørgsmål og svar, afstemninger
og grupperum
● Overvåg og følg nemt med

Vejled

● Gør det let at få adgang til en

● Giv administratorer mulighed for

● Optag, gem og arkivér møder

direkte i Drev, så du nemt kan få
adgang til dem senere

plagiering, og hjælp eleverne
med at skabe originale opgaver
ved hjælp af et ubegrænset
antal originalitetsrapporter
● Find match mellem elevopgaver

markedsplads med tilføjelser
direkte via Classroom, så
underviserne kan vælge lige netop
det værktøj, de ønsker

i holdene i Google Meet ved hjælp
af deltagelsesrapporter

● Spar tid ved at finde potentiel

at sende tilføjelser til enkelte
brugere eller grupper af
undervisere, f.eks. på baggrund af
klassetrin eller emne

ved at sammenligne opgaver med
en privat domæneejet samling af
tidligere afleveringer fra elever
● Hjælp eleverne med at tage

ansvar for deres arbejde og
inddrage korrekte henvisninger
ved at gøre det nemmere at
tjekke originaliteten

Kommer
snart

Få den lagerplads, du har brug for.

Gør din digitale sikkerhed bedre.

For hver licens kan du føje 100 GB til din delte
lagerplads, så du er sikker på at have nok plads til
at gemme optagede lektioner m.m.
i Google Fotos, Drev eller Gmail.

Vær proaktiv, og beskyt dit skolefællesskab med
førsteklasses sikkerhed og indsigtsstyring fra
Education Standard, så undervisning og læring aldrig
slutter. Du kan også opgradere til en omfattende
løsning med Education Plus, som både indeholder
forbedrede undervisnings- og læringsværktøjer samt
proaktiv sikkerhed og indsigt.

Vælg, hvor mange licenser du vil købe.
Få budgettet til at strække ved at samle
omkostningen ved yderligere forbedrede værktøjer
på en enkelt platform, og betal kun for de licenser,
du har brug for.
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