TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Memberdayakan pendidik agar
memberikan yang terbaik
Teaching and Learning Upgrade dapat ditambahkan
ke edisi Education Fundamentals atau
Education Standard* untuk mentransformasi
proses mengajar dengan komunikasi video yang
disempurnakan, pengalaman kelas yang beragam,
dan alat untuk mendorong integritas akademik.

Libatkan komunitas sekolah kapan saja dan di mana saja.
Berikan kemampuan konferensi video yang disempurnakan di Google Meet bagi pengajar, siswa,
administrator, dan wali untuk berkomunikasi serta bekerja sama secara virtual.

Perkaya pengalaman kelas.
Bantu pengajar menciptakan konten Classroom yang lebih menarik dengan
mengintegrasikan langsung alat favorit mereka dan membuat kelas dalam skala besar
menggunakan template kursus.

Segera
hadir

Dorong siswa untuk menghindari plagiarisme
Laporan keaslian memberikan alat bagi siswa dan pengajar untuk memindai kutipan yang belum
dicantumkan pada tugas dan mengidentifikasi sumber asli.

Infrastruktur tepercaya yang didesain agar aman
Teaching and Learning Uprade dilengkapi dengan keamanan dan
keandalan berkualitas Google, sehingga Anda dan komunitas sekolah
dapat bebas dari kekhawatiran. Semua fitur dalam Teaching and
Learning Upgrade bebas iklan, dan setiap rapat virtual terenkripsi
secara otomatis.

* Pelajari lebih lanjut setiap edisi Google Workspace for Education di
edu.google.com/workspaceforeducation
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TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Memperdalam setiap kesempatan belajar
Teaching and Learning Upgrade memberikan kemampuan yang disempurnakan di Google Meet,
Classroom, dan Tugas. Teaching and Learning Upgrade terintegrasi baik dengan alat produktivitas
lainnya di Google Workspace for Education, seperti Gmail, Dokumen, Kalender, dan banyak lagi.

Libatkan

Perkaya

● Terhubung dengan maksimal 250

peserta di Google Meet atau
selenggarakan live streaming
untuk maksimal 10.000 penonton
dalam domain
● Bantu siswa menyuarakan

pendapatnya menggunakan alat
interaktif di Google Meet, seperti
Tanya Jawab, polling, dan ruang
kerja kelompok
● Pantau dan kontrol kondisi kelas

dengan mudah di Google Meet
menggunakan laporan kehadiran
● Rekam, simpan, dan arsipkan rapat

langsung ke Drive untuk diakses
dengan mudah di lain waktu

Bimbing

● Ciptakan konten yang lebih

● Hemat waktu dalam

menarik dengan add-on
Classroom dengan
mengintegrasikan solusi pihak
ketiga favorit Anda langsung di
Classroom, semua dengan
single sign-on

mengidentifikasi potensi
plagiarisme dan bimbing siswa
dalam membuat tugas autentik
dengan laporan keaslian yang
tidak dibatasi
● Identifikasi kesamaan hasil tugas

● Berikan akses mudah ke

marketplace add-on langsung dari
Classroom, sehingga pengajar
dapat memilih alat yang diinginkan
dengan tepat
● Izinkan administrator mengirimkan

add-on ke pengajar tertentu atau
kelompok pengajar, misalnya
berdasarkan tingkat kelas atau
topik

antar-siswa dengan memindai
tugas pada repositori pribadi
milik domain berisi kiriman tugas
siswa lama
● Bantu siswa membuat tugas

orisinal dan mencantumkan
kutipan yang benar dengan
memberikan lebih banyak
kesempatan untuk
memeriksa keasliannya

Segera
hadir

Dapatkan penyimpanan yang
Anda butuhkan.
Untuk setiap lisensi, dapatkan tambahan 100 GB
kapasitas penyimpanan bersama yang memastikan
Anda mendapatkan ruang penyimpanan yang
memadai untuk menyimpan rekaman pelajaran serta
item lainnya di Google Foto, Drive, atau Gmail.

Pilih jumlah lisensi yang akan dibeli.

Tingkatkan keamanan digital Anda.
Lindungi komunitas sekolah Anda secara proaktif
dengan kontrol keamanan dan insight premium dari
Education Standard agar proses belajar-mengajar
terus berjalan. Atau upgrade ke solusi komprehensif
dengan Education Plus, yang mencakup alat
belajar-mengajar yang disempurnakan serta
keamanan dan insight proaktif.

Tingkatkan fleksibilitas anggaran dengan
menggabungkan biaya dari berbagai alat tambahan
yang disempurnakan ke dalam satu platform,
dan cukup bayar lisensi yang Anda butuhkan.
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