
Veliler İçin Chromebook Kılavuzu
Çocuğunuzun sınıfındaki Chromebook'larla ilgili merak ettiğiniz her şey

Çocuğunuzun okulda kullandığı Chromebook ile ilgili bazı sorularınız olabilir. Chromebook, 
evinizdeki bilgisayardan farklı olabilir. Bu yüzden Chromebook'un ne olduğunu ve okullarda 
nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Okulunuz neden Chromebook 
kullanmayı seçti?
Eğitimciler, öğrencilerin üzerinde çalışacağı 
ödevler oluşturabilir ve gerekli tüm belgeleri 
ekleyebilir. Öğrenciler yeni bir ödev 
paylaşıldığında e-posta bildirimi alır ve ödevi 
Classroom üzerinden teslim edebilir. 
Classroom, ödevlere not verildiğinde 
öğrencilere bildirim gönderir. Böylece 
öğrenciler, notları ve geri bildirimleri 
inceleyebilir.

Peki Chromebook nedir?
Chromebook, Google Chrome işletim sisteminde çalışan bir 
dizüstü bilgisayardır. Chrome işletim sistemi, bulutta çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. Bulutta çalışırken dosyalarınız, 
uygulamalarınız, hatta masaüstünüz de dahil olmak üzere 
neredeyse her şey dizüstü bilgisayarınızda değil, dijital ortamda 
saklanır. Siz de oturum açtığınız her yerden bilgisayarınıza 
erişebilirsiniz. Tamamı bulutta saklandığından, dosyalarınızı 
yanlış yere koyma veya çalışmanızı kaybetme riski ortadan 
kalkar. WiFi'a bağlı değil misiniz? Chromebook'lar dosyaları 
yerel olarak da depolar ve çevrimdışı çalışır.

Çocuğunuz Chromebook'u ne için 
kullanıyor?
Bunun yanıtı okuldan okula değişebilir ama 
"neredeyse her şey için" diyebiliriz. Google 
Slaytlar, Dokümanlar ve E-Tablolar gibi bilindik 
araçlar sınıf içinde ortak çalışmayı kolaylaştırır. 
Üstelik çocuğunuzun video oluşturma, podcast 
yayınlama ve kodlama gibi becerileri 
öğreneceği uygulamalar bulunur. Çocuğunuzun 
Google Classroom'dan bahsettiğini de duymuş 
olabilirsiniz. Bazı öğretmenler tarafından 
kullanılan bu araç, öğrencilerin sınıf 
çalışmalarını düzenlemeye, ev ödevi ve proje 
ataması yapmaya yardımcı olur.

Öğretmenlerin Chromebook'ta kullandığı 
öğrenim araçlarını merak ediyorsanız 
g.co/chromebookapphub adresini ziyaret 
ederek Chromebook App Hub'ı 
inceleyebilirsiniz.

Öğrenciler, EDU hesaplarını 
kullanarak evde eğitime 
devam edebilir

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


● Okulda kendi Chromebook'un mu var yoksa diğerleriyle paylaşımlı olarak 
mı kullanıyorsun?

● Chromebook'ta en çok ne yapmayı seviyorsun?

● Chromebook kullanırken okulda hangi kurallara uymanız isteniyor?

● Chromebook'unu okulda ne zaman kullanıyorsun?

● Chromebook, okul hayatını nasıl değiştirdi?

● Chromebook ile yapabileceğin veya oluşturabileceğin en ilgi çekici şey ne?

Chromebook'larda kullanılan popüler öğrenim araçları:

Web kaynakları

Matematik dersleri, sesli kitaplar, sanal müze 
gezileri ve hayvanları doğal ortamlarında 
kaydeden web kameraları 
gibi çok çeşitli içeriklerin yer aldığı 
kapsamlı eğitim web sitelerine erişim.

Video düzenleme

Sınıf arkadaşları, aile üyeleri ve arkadaşlarla 
paylaşmak üzere video oluşturma, bunları 
görüntüleme ve düzenleme.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız var mı?
Çocuğunuza aşağıdaki soruları sorabilirsiniz:

Chromebook'lar hakkında daha fazla bilgi için 
edu.google.com/products/chromebooks adresini ziyaret edin
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Kodlama

Scratch ve Python gibi çeşitli kodlama 
dillerinde kod yazmayı öğrenme.

Çizim

Renk karıştırma, illüstrasyon yapma ve 
eskiz çizme. Müzik oluşturma ve kaydetme.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

