TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Ge lärare möjlighet att
undervisa på bästa sätt
Teaching and Learning Upgrade kan läggas till i
utgåvorna* Education Fundamentals eller
Education Standard för att omvandla
undervisningen med förbättrad
videokommunikation, mer spännande lektioner
och verktyg som främjar akademisk integritet.

Engagera personer i skolvärlden var som helst, när som helst.
Ge lärare, elever, administratörer och vårdnadshavare möjlighet att få kontakt och arbeta tillsammans
virtuellt med förbättrade videokonferensfunktioner i Google Meet.

Gör lektionerna mer spännande.
Gör det enklare för lärare att skapa intressantare innehåll i Classroom genom att direkt
integrera deras favoritverktyg och skapa flera lektioner samtidigt med kursmallar.

Kommer
snart

Uppmuntra till originalverk.
Med plagiatrapporter får elever och lärare ett verktyg som gör det möjligt att snabbt och objektivt
söka igenom arbeten efter saknade citat och identifiera de ursprungliga källorna.

Infrastruktur som är säker genom design
och går att lita på
Tack vare integrerad säkerhet och stabilitet från Google kan du och alla andra
i skolan känna er trygga. Inga funktioner i Teaching and Learning Upgrade
innehåller annonser och alla virtuella möten krypteras automatiskt.

* Läs mer om de olika utgåvorna av Google Workspace for Education på
edu.google.com/workspaceforeducation
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TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Öka förståelsen
Teaching and Learning Upgrade tillhandahåller förbättrade funktioner i Google Meet, Classroom
och Uppgifter. Utgåvan kan användas med andra produktivitetsverktyg i Google Workspace for
Education, t.ex. Gmail, Dokument, Kalender, med flera.

Engagera
● Låt upp till 250 deltagare ansluta

i Google Meet eller livestreama
inför upp till 10 000 tittare inom
samma domän
● Uppmuntra eleverna till att säga

vad de tycker med hjälp av
interaktiva verktyg i Google Meet
som Frågor och svar,
omröstningar och smågrupper
● Håll enkelt koll på lektionerna och

se till att alla gör det de ska med
hjälp av närvarorapporter i
Google Meet
● Spela in, spara och arkivera

Inspirera

Vägled

● Skapa intressantare innehåll med

● Spara tid genom att enkelt

tillägg för Classroom och integrera
dina favoritverktyg från tredje part
i Classroom med en enda
inloggning
● Ge enkelt åtkomst till en

identifiera potentiella plagiat och
uppmuntra till autentiska
elevarbeten med obegränsade
originalrapporter
● Hitta matchningar från andra

marknadsplats med tillägg direkt i
Classroom så att lärare kan välja
exakt vilka verktyg de vill ha
● Gör det möjligt för

administratörer att installera tillägg
för enskilda lärare eller
lärargrupper, t.ex. utifrån årskurs
eller ämne

elever genom att söka igenom
arbeten mot en privat
lagringsplats med tidigare
elevarbeten som ägs av domänen
● Hjälp eleverna att skapa egna

arbeten och använda korrekta
citat genom att ge dem fler
möjligheter att söka efter plagiat

möten direkt i Drive så att du
enkelt kan komma åt dem vid ett
senare tillfälle
Kommer
snart

Få lagringsutrymmet som du behöver.

Förbättra den digitala säkerheten.

Lägg till 100 GB för varje licens i det gemensamma
lagringsutrymmet. På så sätt finns det alltid
tillräckligt med plats till att spara inspelade lektioner
och mycket annat i Google Foto, Drive eller Gmail.

Skydda skolan och dess grupper proaktivt med
Education Standards förstklassiga inställningar för
säkerhet och insikter så att undervisningen och
inlärningen aldrig avbryts. Du kan även
uppgradera till en övergripande lösning med
Education Plus, vilken innehåller både förbättrade
verktyg för undervisning och inlärning och
proaktiv säkerhet och statistik.

Välj hur många licenser du ska köpa.
Få budgeten att vara längre genom att slå ihop
kostnaden för ytterligare förbättrade verktyg till en enda
plattform och betala endast för de licenser ni behöver.
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