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Erişilebilirliği kolaylaştırın.
Sınıfınızdaki özel gereksinimli öğrencilere destek sağlayarak her öğrencinizin tüm 
potansiyelini sergilemesine yardımcı olun. Öğrencilerin tüm cihazlarına yansıtılan 
sezgisel erişilebilirlik ayarları ile her ortamda başarılı olma olanağı sağlayın.

Öğrenimi tüm öğrenciler için zenginleştirin.
Öğrenim deneyimlerini kişiselleştirin ve her öğrenciyle ayrı ayrı bağlantı kurun. 
Öğrenim ortamını genişleterek tüm öğrencilerin kolayca ortak çalışma yapmasını 
ve sınıf faaliyetlerine tam olarak katılmasını sağlayabilirsiniz.

Çeşitliliği kapsayıcı bir yaklaşımla destekleyin.
Her öğrencinin kendi erişilebilirlik ayarlarına erişmesini sağlayarak, güçlü yanlarını 
bütünleyen ve zorluklarını en aza indiren özelleştirilmiş bir öğrenme ortamı 
oluşturmasına yardımcı olun.  

  

Tüm öğrencilerin gelişimine 
destek olun
Google for Education, her öğrencinin kişisel 
özelliklerine uygun şekilde öğrenmesine ve 
bilgiye erişmesine yardımcı olabilecek yerleşik 
erişilebilirlik araçları sunar.

93 milyondan fazla
çocuk hayatını engelli olarak sürdürüyor. 
Kaynak: unicef.org/disabilities/

“Özel gereksinimleri olan çocukların işine yarayan 
şeyler aslında herkesin işine yarıyor. İşe yarayan 
stratejiler ise… Aynen öyle, işe yarıyor.” 
- Suley Castillo, Öğretim Koçu, Dallas ISD

Erişilebilirlik özelliklerini hemen kullanmaya 
başlayın edu.google.com/accessibility

https://sites.unicef.org/disabilities/
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/tr/why-google/accessibility/


Chromebook App Hub'da ilham verici kaynaklar bulun.
Google for Education iş ortakları tarafından hazırlanan Chromebook erişilebilirlik uygulamalarıyla 
öğrenimi daha da iyileştirin: 

Co:Writer Universal; kelime tahmini, dil 
destekleri ve konuşma tanıma gibi araçlarla 
disleksiden dil engeline kadar her konuda 
yardımcı olur.

EquatIO, öğrencilerin matematik denklemlerini, 
formülleri ve grafikleri sezgisel olarak yazmasına, 
el yazısıyla yazmasına veya dikte etmesine 
olanak sağlar. 

Snap&Read; okuma engeli, dikkat eksikliği ve 
dil engelleri olan öğrencilerin web sayfalarını, 
Google Dokümanlar dosyalarını veya PDF'leri 
okumalarına yardımcı olur.

Fluency Tutor for Google, ekstra desteğe 
ihtiyacı olan öğrenciler için yüksek sesle 
okumayı daha eğlenceli ve verimli hale 
getirir.

Chromebook App Hub'daki diğer uygulamaları görmek için g.co/chromebookapphub adresini ziyaret edin.

“Chromebook'lar ve Google Workspace'teki erişilebilirlik 
özelliklerini ilk gördüğümüzde, bunun özel eğitim 
gereksinimleri için bu kadar büyük bir avantaj sağlayacağını 
tahmin etmiyorduk. Şu an, öğrencilere kendi öğrenimlerinden 
sorumlu olma ve kendi çalışmalarını oluşturma olanağı 
sunmanın faydalarını görebiliyoruz.”
Chad Flexon, Öğretim Yöneticisi, Harrison Township 
Okul Bölgesi
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Teaching and Learning 
Upgrade’i keşfedin

Herkese katılım ve öğrenim 
imkanı tanıyın

Sınıfınızda erişilebilirlik

Bize Google for Education erişilebilirlik 
araçlarını kullanarak sınıfınızda öğrenim 
kapsamını nasıl genişlettiğinizi anlatın.

Erişilebilirlikle ilgili ipuçlarınızı 
goo.gl/yCdh8d adresinde paylaşın.

Erişilebilirlik özelliklerini hemen kullanmaya 
başlayın edu.google.com/accessibility
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Yerleşik erişilebilirlik özelliklerini keşfedin
● Dokunma optimizasyonu
● Ekran ayarlamaları ve büyüteç gibi 

görsel yardımcılar
● Mono ses ve sesi ayarlama
● Seç ve Dinle
● ChromeVox ekran okuyucu
● Anahtar Erişimi

Chromebook’un erişilebilirlik araçlarının nasıl 
etkinleştirileceğini goo.gl/d7Sk7m sayfasından 
öğrenebilirsiniz.

Tüm öğrencileri ortak çalışma için bir 
araya getirin
● Sesle yazma, düzenleme ve biçimlendirme
● Altyazı
● Ekran büyüteci
● Ekran okuyucu ve Braille desteği
● Yalnızca klavye denetimi

goo.gl/Jrtdcp sayfasındaki, erişilebilirlikle ilgili 
Google Workspace kullanıcı kılavuzunu inceleyin.

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/tr/why-google/accessibility/
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=tr
https://support.google.com/a/answer/1631886/eri%C5%9Filebilirlikle-ilgili-google-workspace-kullan%C4%B1c%C4%B1-rehberi?hl=tr

