EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals är en gratis uppsättning
enkla verktyg som ger en säker och flexibel
grund för undervisning, samarbete och
kommunikation – allt på ett ställe.

Gör det enkelt och smidigt för både skolan och föräldrarna att samarbeta, kommunicera och delta i realtid.

Pedagoger kan spara tid genom att skapa, organisera, dela och betygsätta uppgifter på ett och samma
ställe. Enkel inloggning ger åtkomst till alla filer på vilken enhet som helst.

Högsta möjliga säkerhet med flera skyddslager och inbyggda, automatiska funktioner som underlättar
säkerhetshanteringen.

Fler än 170 miljoner elever och
pedagoger använder sig av
Google Workspace for Education.

Utforska Education Fundamentals

EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals är en gratis uppsättning undervisningsverktyg för samarbete på en säker
plattform med Classroom, Google Meet, Drive, Dokument, Formulär, Presentationer, Chat, Gmail
och Kalender.

● Samarbeta i realtid med Google
Meet, Dokument, Kalkylark,
Presentationer, Sites och
Jamboard.
● Kommunicera med elever,
pedagoger, vårdnadshavare och
administratörer var du än är med
Google Meet, Chat och Gmail.
● En inkluderande miljö för
undervisning med individuella
tillgänglighetsinställningar som
passar varje elevs unika
inlärningsstil.

● Hjälp pedagoger att spara tid med
Classroom och Uppgifter genom
att enkelt skapa kurser, organisera
arbetet, skicka ut prov och
ge utförlig feedback.
● Konsekvent och transparent
betygssättning och feedback
med bedömningskriterier
och en kommentarsbank.
● Hjälp pedagoger att få mer gjort
genom att publicera och
schemalägga uppgifter samt
skapa att göra-listor i Classroom.
● Uppmuntra eget tänkande
och akademisk integritet med
snabba genomsökningar som
varnar om källhänvisningsproblem
i plagiatrapporter.

● Dra nytta av Googles rutiner för
datasäkerhet som uppfyller hårda
integritets- och säkerhetskrav och
granskas av tredje part.
● Utöka säkerheten till alla dina
enheter med mobil
enhetshantering och få samma
skydd oavsett vilken enhet
du använder.
● Aktivera tillämpning
av en säkerhetsnyckel och
tvåstegsverifiering och få
ett
extra skyddslager.
● Skydda känsliga uppgifter i Gmail
och Drive med automatiskt
förebyggande av dataförlust (DLP).

Välj vad som är rätt för din institution, beroende på dina behov:

Slipp platsbrist med 100 TB
gemensamt
lagringsutrymme i molnet
som delas av alla i
organisationen.

Education Standard ger
säkerhets- och
analysförbättringar.

Teaching and Learning
Upgrade ger verktyg
som förbättrar den
digitala inlärningsmiljön.

Education Plus
ger en omfattande
uppgradering och
en komplett digital
förvandling.

Läs mer om varje utgåva.
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