
Veliler İçin Google Workspace for Education 
Rehberi

Google for Education'ın gizlilik ve güvenlik 
taahhüdühakkında daha fazla bilgi edinin.

Çocuğunuzun kullandığı Google Workspace araçları

Classroom Classroom, çocuğunuzun tüm ödevlerine erişebildiği, öğretmeniyle iletişim kurabildiği, ayrıca geri 
bildirim ve not aldığı platformdur. Veli olarak, çocuğunuzun ilerlemesini takip etmek için veli özetlerine 
kaydolabilirsiniz.

Formlar Google Formlar'da halihazırda bulunan eğitim özellikleri, öğretmenlerin test hazırlamasına olanak 
tanır. Çocuğunuz, öğrendiklerini pekiştirmek veya sınıf arkadaşlarına anket yapmak için bu formları 
kullanabilir. Öğretmenlerin çoğu, sınıf içinde interaktif etkinlikler düzenlemek, okul gezileri ve yemekleri 
için bilgi toplamak, hatta veli toplantılarında sorulacak soruları hazırlamak amacıyla Formlar'ı kullanır.

Takvim Google Classroom'da her sınıfın kendi takvimi vardır. Bu sayede çocuğunuz, tarihi yaklaşan etkinlik veya 
ödevleri kolayca takip edebilir. Öğretmenler ise öğrencilerle bir araya gelmek veya veli toplantıları 
yapmak için Takvim'de toplantı aralıkları oluşturabilir.

Drive Drive, çocuğunuzun sanal okul çantasıdır. Çocuğunuz ödevleri, dokümanları veya sınıf müfredatını 
Drive'da güvenli bir şekilde saklayıp hepsine dilediği cihazdan erişebilir. Yani çocuğunuzun önemli 
bilgileri ve öğrenci çalışmaları, otomatik olarak kaydedilir ve kaybolmaz. Dilerseniz çocuğunuzun 
Google Drive'ında depolanan okul çalışmalarını çocuğunuzla birlikte inceleyebilirsiniz.

Erişilebilirlik 
Özellikleri

Google Workspace for Education'da yerleşik olarak bulunan erişilebilirlik özellikleri, çocuğunuzun tercih 
ettiği yolla öğrenmesine olanak tanır. Çocuğunuz, yerleşik özelliklere ek olarak sesle yazma özelliğini ve 
ekran okuyucu uygulamalarını kullanabilir, braille ekran bağlayabilir, Google Slaytlar'da veya Meet'te 
altyazı özelliğinden yararlanabilir.

Gmail, Google Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar, Formlar ve Drive 
gibi birçok uygulamayı kapsayan Google Workspace'i duymuş 
olabilirsiniz. Okullar, Google Classroom'un dahil 
olduğu Google Workspace for Education'ın ücretsiz sürümüne 
erişebilir. Bu sürüm, çocuğunuzun hem okulda hem de evde 
güvenli bir ortam üzerinden ve istediği cihazdan içerik 
üretmesine, iletişim kurmasına ve ortak çalışmalar 
yapmasına olanak tanır.

Google Workspace for Education ne gibi avantajlar sunuyor?
Google Workspace for Education, günümüzde dünyanın dört bir yanındaki 120 milyonu aşkın öğrenci ve 
eğitimci tarafından kullanılıyor. Barındırdığı araçlar, eğitimcilerin ve öğrencilerin iletişim kurmasına, ortak 
çalışmasına ve sınıfları yönetmesine yardımcı oluyor. Google Workspace, çeşitli gereksinimler ve öğrenim 
tarzları için sunduğu yerleşik erişilebilirlik özellikleriyle sınıflarda çeşitliliğe de katkıda bulunuyor.

Çocuğunuz Google Workspace'i okulda nasıl kullanıyor? 
Okullar, öğrencilere ve öğretmenlere eğitim amaçlı olarak kullanabilecekleri bir Google hesabı verir. Bu hesap, 
okul tarafından yönetilir. Okullarda Google Workspace for Education'ın temel tekliflerinin yanı sıra ek hizmetler 
de etkinleştirilebilir. Sınıflarda en sık kullanılan Google Workspace araçlarından bazıları ve çocuğunuzun bunları 
nasıl kullandığı aşağıda açıklanmıştır. 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


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.

● Yakın zamanda hangi grup projelerinde çalıştınız? Ortak çalışmaları nasıl yürüttünüz?  

● En sevdiğiniz grup projesi hangisi oldu? Proje hangi konudaydı ve size neler öğretti? 

● Classroom, okuldaki çalışmalarınızı yönetmenize nasıl yardımcı oluyor?

● Ödevlerinize nereden bakıyorsunuz? 

● Sınıf çalışmalarına evden nasıl erişiyorsunuz?

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Aşağıdaki sorular fikir edinmenize 
yardımcı olabilir:

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

Google Workspace for Education hakkında daha fazla bilgi için 
Öğretmen Merkezi eğitimlerimize ve Yardım Merkezimize göz 

atabilir, eğitici içeriklerimizi izleyebilir ya da web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

Dokümanlar, 
E-Tablolar ve 
Slaytlar

Çocuğunuz dokümanlar, e-tablolar ve sunular oluşturabilir. Sınıf arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle 
gerçek zamanlı olarak ortak çalışma özelliği de çalışmalarını paylaşma, geri bildirim alma ve anında 
düzenleme yapma olanağı sunar. 

Google Meet Veli toplantılarını yüz yüze yapmanın mümkün olmadığı durumlarda çocuğunuzun öğretmeni, Meet'i 
kullanarak sanal toplantı düzenleyebilir. Meet, uzaktan eğitim için de ideal bir çözümdür. Eğitimciler, 
çocuklarla fiziksel olarak bir arada olamadıkları zaman Meet üzerinden sanal sınıflar oluşturarak 
çocuğunuzun sınıfıyla iletişim kurabilir. Meet'te eğitimcilerin kullanabileceği denetim özellikleri 
de vardır. Katılımcıları sessize alma ve çıkarma gibi olanaklar sunan bu özellikler, sınıf yönetimine 
yardımcı olur.
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Çocuğunuzun Google Workspace'te yararlanabileceği ortak çalışma ve iletişim olanakları

Google for Education'ın gizlilik ve güvenlik taahhüdü hakkında 
daha fazla bilgiyi google.com/edu/privacy adresinde bulabilirsiniz.

https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=en
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none

