
Education Fundamentals on maksuton ja 
helppokäyttöinen työkalupaketti, joka tarjoaa joustavan 
ja turvallisen perustan oppimiseen, yhteistyöhön 
ja viestintään – yhdestä ja samasta paikasta.

Google Workspace for Educationia 
käyttää yli 170 miljoonaa opiskelijaa 
ja kouluttajaa.

Tee reaaliaikaisesta yhteistyöstä, viestinnästä ja osallistumisesta helppoa ja saumatonta oppilaitosyhteisön 
kaikille jäsenille.

Kouluttajat säästävät aikaa, kun tehtävien luominen, järjesteleminen ja jakaminen sekä arvosanojen 
antaminen onnistuu yhdestä paikasta. Kaikki pääsevät kaikkiin tiedostoihinsa miltä tahansa laitteelta 
kertakirjautumisella.

Voit luottaa luokkansa parhaaseen monitasoiseen suojaukseen, jonka sisäänrakennetut ja automaattiset 
toiminnot helpottavat tietoturvan hallintaa.
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Education Fundamentals on maksuton työkalupaketti, joka mahdollistaa yhteistyössä tapahtuvan 
oppimisen suojatussa ympäristössä – mukana ovat Classroom, Google Meet, Drive, Docs, Forms, 
Slides, Chat, Gmail ja Kalenteri.

● Google Meet, Docs, Sheets, Slides, 
Sites ja Jamboard mahdollistavat 
reaaliaikaisen yhteistyön

● Google Meetin, Chatin ja Gmailin 
avulla pidät yhteyttä opiskelijoihin, 
kouluttajiin, huoltajiin ja hallinnon 
työntekijöihin missä ikinä oletkin.

● Luo eri tarpeet huomioiva 
oppimisympäristö, jonka yksilölliset 
käytettävyysasetukset vastaavat 
kunkin opiskelijan omaa tapaa oppia 
ja opiskella

● Kouluttajat säästävät aikaa 
Classroom- ja Kotitehtävät- 
sovelluksilla, joiden avulla voi helposti 
luoda kursseja, järjestellä tehtäviä, 
toimittaa kokeet opiskelijoille ja jakaa 
monipuolista palautetta.

● Rubriikkien ja kommenttipankin 
avulla arvosanat ja palaute pysyvät 
yhdenmukaisina ja läpinäkyvinä 

● Classroom-sovelluksella kouluttajat 
voivat julkaista ja aikatauluttaa 
tehtäviä sekä laatia tehtäväluetteloita, 
jolloin työstä tulee sujuvampaa

● Alkuperäraporteilla voi tarkistaa 
nopeasti viittauksiin liittyvät ongelmat, 
mikä auttaa ohjaamaan opiskelijoita 
omaan ajatteluun ja akateemisten 
käytäntöjen noudattamiseen

● Voit luottaa Googlen 
tietosuojakäytäntöihin, jotka ovat 
vaativien yksityisyydensuoja- 
ja tietoturvavaatimusten mukaisia 
ja kolmansien osapuolten tarkistamia

● Ulota tietoturva kaikkiin laitteisiin 
mobiililaitteiden hallinnalla, jolloin 
kaikissa laitteissa on sama suojaustaso

● Voit lisätä ylimääräisen 
todentamiskerroksen ottamalla 
käyttöön pakollisen suojausavaimen 
ja kaksivaiheisen vahvistuksen

● Automaattisen tietojen menetyksen 
eston (DLP) avulla voit suojata Gmailin 
ja Driven arkaluontoiset tiedot

Valitse oppilaitoksesi tarpeisiin sopiva versio: 

Lisätietoja kustakin versiosta.

Runsaasti tallennustilaa: 
yhteensä 100 Tt 
pilvitallennustilaa 
organisaation kesken 
jaettavaksi

Education Standard 
tarjoaa parannuksia 
tietoturvaan ja 
analytiikkaan 

Education Plus 
mahdollistaa 
kattavan päivityksen ja 
todellisen digitaalisen 
muutoksen

Teaching and Learning 
Upgrade tarjoaa 
työkaluja digitaalisen 
oppimisympäristön 
parantamiseen
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