
Yaratıcılığı destekleyip eleştirel 
düşünmeyi teşvik edin
Özgünlük raporları, Google Arama'dan destek alarak öğrencilerin haricî kaynaklardan 
edindikleri bilgileri kendi çalışmalarına doğru şekilde aktarmalarına yardımcı olurken 
eğitmenlerin de araştırmalarda dürüstlük taraması yapmasına olanak tanır.

Öğrencilerin nitelikli çalışmalar 
hazırlamasına yardımcı olur.

Dış kaynakları kullanarak fikir geliştirme ve 
fikirleri çalışmalara doğru şekilde aktarma 
konusunda öğrencilere yol gösterir. 

● Öğrenciler, teslimden önce çalışmalarında 
önerilen alıntıları tarayarak fikirlerini 
destekleyebilir.

● Öğrenciler, çalışmalarını göndermeden önce 
kasıtlı olmayan intihalleri yakalamak için 
gerekli araçlara erişebilir.

● Öğrenciler, dış kaynaklardan uygun şekilde 
alıntı yapma hakkında bilgi edinebilir.

Öğretmenlerin hızlıca özgünlük 
değerlendirmesi yapmasına yardımcı 
olur.

Öğrencilerin çalışmalarını olası intihallere 
karşı analiz etme aşamasında eğitimcilere 
zaman kazandırır.

● Öğrenci çalışmalarını milyarlarca web sitesiyle 
ve 40 milyonu aşkın kitapla karşılaştırmak için 
tek tıklama yeterlidir.

● Alıntı gerektiren pasajları otomatik olarak 
vurgulayıp haricî kaynağın bağlantısını ekleme 
özelliği, manuel arama yapma ihtiyacını ortadan 
kaldırır ve notlandırma sürecini kolaylaştırır.

● Özgünlük raporları, gerektiğinde kolayca 
kaydedilebilir, paylaşılabilir ve yazdırılabilir.

Özgünlük 
raporları hem 
Classroom'da 
hem de 
Ödevler'de 
kullanılabilir

Classroom

Ödevler

Daha fazla bilgi: 
edu.google.com/products/originality            



Daha fazla bilgi: 
edu.google.com/products/originality            

© 2021 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

İçeriğiniz size ve öğrencilerinize 
aittir.

Özgünlük raporları kullanıldığında, fikri 
mülkiyet korunduğu için içerik daima 
okulunuza ait olur. Verilerinizin sahipliğini 
üstlenmeyiz. Bizim sorumluluğumuz, 
verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini 
korumaktır.
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Ayrıntılar için Gizlilik ve Güvenlik Merkezi'ni 
ziyaret edin: edu.google.com/privacy

Öğretmenler, ücretsiz sürümümüz olan Google Workspace for Education Fundamentals'ı 
kullanarak sınıf başına beş ödev için özgünlük raporlarını etkinleştirebilir. Teaching and 
Learning Upgrade'e veya Google Workspace for Education Plus'a kaydolduklarında ise 
özgünlük raporları için sınırsız erişim hakkına sahip olurlar.

Premium sürümler, okula ait olan özel depoya erişerek öğrenciler arası eşleşmeleri 
taramanıza da olanak tanır. Öğretmenler Classroom'da veya Ödevler'de özgünlük raporlarını 
kullandığında öğrenci çalışmaları bu depoya otomatik olarak eklenir. Dilerseniz öğrenci 
çalışmalarını ekleme veya kaldırma işlemlerini manuel olarak da yapabilirsiniz.
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Özgünlük raporlarının premium sürümlerine geçin.

http://edu.google.com/privacy

