
Veliler İçin Classroom Rehberi

Öğretmenler Google Classroom'u nasıl kullanabilir? 

Ebeveynleri ve velileri bilgilendirme

Ebeveynler ve veliler, çocuklarının Classroom'daki çalışmalarıyla ilgili olarak yaklaşan ödevlere, 
teslim edilmemiş çalışmalara, sınıf etkinliklerine ve projelere ilişkin bilgilerin yer aldığı e-posta 
özetini etkinleştirebilir. 
Bu e-postaları şu anda almıyor ve etkinleştirmek istiyorsanız ebeveynlere ve velilere yönelik e-posta 
özetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen okulunuzla görüşün. 

Google Classroom; Gmail, Takvim, Dokümanlar, Drive ve 
Slaytlar gibi birçok üründen oluşan Google Workspace for 
Education kapsamındaki ücretsiz bir araçtır. 

Classroom sayesinde, eğitimciler ödev dağıtıp toplayabilir, 
kişiye özel geri bildirimde bulunabilir, not verebilir ve öğrenci 
çalışmalarını tek bir yerde görebilir. Okullar, ödev sürecini 
kolaylaştırarak, ortak çalışmaları teşvik ederek ve iletişimi 
güçlendirerek öğrenim sürecini daha üretken ve anlamlı 
hâle getirmek için Classroom'u kullanmaktadır.

Sınıf çalışması verebilirler
Eğitimciler, öğrencilerin üzerinde çalışacağı 
ödevler oluşturabilir ve gerekli tüm belgeleri 
ekleyebilir. Öğrenciler, yeni bir ödev olduğunda 
bir e-posta bildirimi alır ve ödevi Classroom 
üzerinden teslim edebilir. Classroom, ödevlere 
not verildiğinde öğrencilere bildirim gönderir. 
Böylece öğrenciler, notları ve geri bildirimleri 
inceleyebilir.

Duyuru yapabilirler
Eğitimciler, öğrencilerin e-postayla aldıkları 
duyuruları tüm sınıfa gönderebilir. Bu duyuruları, 
bir web tarayıcısı ya da Classroom'un iOS ve 
Android'deki mobil uygulaması aracılığıyla 
Classroom'a giriş yaptıklarında da görürler.

Sınıfla ilgili tüm materyalleri 
paylaşabilirler
Eğitimciler Classroom'da öğrenim kaynakları, 
okunacak materyaller, videolar, bağlantılar 
ve dinleyici notları paylaşabilir. Bu sayede 
öğrenciler, diledikleri zaman bu kaynaklara 
göz atabilir veya sınıf arkadaşlarıyla ortak 
çalışarak öğrenebilirler.

Bire bir veya tüm sınıfla ortak 
çalışmalar yapılabilir
Öğrenciler, ödevler ve duyurularla ilgili 
soruları ve/veya yorumlarıyla eğitimcilere 
doğrudan mesaj gönderebilirler. Öğrenciler; 
Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'daki 
paylaşımlı projelerde aynı anda çalışarak grup 
ödevlerinde birbirleriyle iş birliği de yapabilir.

Diğer uygulamalar ve içeriklerle 
entegre edebilirler
Öğrenciler, yaratıcılıklarını harekete geçiren 
ve yeni şeyler öğrenebilecekleri sayısız fırsat 
sunan binlerce eğitim uygulamasına erişebilir.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems


● Classroom'u kullanıyor musunuz? Ne şekilde kullanıyorsunuz? 

● Bize, okulda Classroom'u kullanarak üzerinde çalıştığınız güzel bir projeden 
bahsedin.

● Son zamanlarda herhangi bir grup projesinde çalıştınız mı? Grubunuzla ortak 
çalışmak için hangi ilginç araçları kullanıyorsunuz?

● İnternot Olmaya Var Mısın? müfredatımızla, internette 
güvenlik ve dijital vatandaşlık hakkında konuşmaya başlayın.

Çocuğunuzun verileri nasıl güvende tutuluyor?

Google, öğrenci ve öğretmen gizliliğinin korunmasına yardımcı olan ürünler geliştirmeyi ilke 
edinmiş olup, okullarımız için kendi sınıfındaki en üstün güvenlik özelliklerini sunmaktadır. 
Çocuğunuz Classroom'u ve Google Workspace for Education'ı kullanıyorsa öğrenci verileri 
Google'ın mülkiyetine geçmez ve öğrencilere reklam gösterilmez. Ayrıca, FERPA1 ve COPPA2 
gibi uyumluluk standartlarını desteklemekteyiz.

Google for Education'ın gizlilik ve güvenlik taahhüdü hakkında daha fazla bilgiyi Google for 
Education Gizlilik ve Güvenlik Merkezi'nde ve Google Workspace for Education Gizlilik Bildirimi'nde 
bulabilirsiniz. Ayrıca Google Workspace for Education temel hizmetleri ile ek hizmetleri arasındaki 
bazı farklar hakkında genel olarak bilgi edinebilirsiniz. 

Veli Gizlilik ve Güvenlik Rehberi'ne göz atın.

Çocuğunuza Google Classroom hakkında sorulacak sorular

1 Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası
2 1998 tarihli Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası

Google Classroom hakkında daha fazla bilgi için Öğretmen 
Merkezi eğitimlerimize ve Yardım Merkezi'ne göz atın, 

eğitici içerik izleyin veya web sitemizi ziyaret edin.
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_privacy_and_security_march_2020.pdf
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_logo
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none

