EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals; tek bir noktada
öğrenim, ortak çalışma ve iletişim için esnek ve
güvenli bir temel sunan ücretsiz bir ürün setidir.

Ortak çalışma, iletişim ve katılımı okul topluluğunuzdaki herkes için kolay ve sorunsuz hale getirin.

Eğitimciler; ders içeriği oluşturma, düzenleme, paylaşma ve not verme süreçlerini tek bir yerden yaparak
zaman kazanabilir. Kullanıcılar tek bir oturum açma işlemiyle istedikleri cihazdan tüm dosyalarına erişebilir.

Sınıfının lideri çok katmanlı güvenlik anlayışı, güvenlik yönetimini basitleştiren yerleşik ve otomatik
özellikler sunar.

Eğitim için Google Workspace, 170
milyondan fazla öğrenci ve eğitimci
tarafından kullanılıyor.

Education Fundamentals'ı keşfedin:

EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals, ortak çalışmaya dayalı öğrenim fırsatlarını güvenli bir platform üzerinden
hayata geçiren ücretsiz bir ürün setidir. Sunulan ürünler arasında Classroom, Google Meet, Drive,
Dokümanlar, Formlar, Slaytlar, Chat, Gmail ve Calendar bulunmaktadır.
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Google Meet, Dokümanlar, E-Tablolar,
Slaytlar, Sites ve Jamboard ile gerçek
zamanlı ortak çalışmalar yapın
Google Meet, Chat ve Gmail’i
kullanarak öğrenciler, eğitimciler,
veliler ve idarecilerle istediğiniz
yerden iletişime geçin
Her öğrencinin kendi öğrenim tarzına
uyacak şekilde geliştirilmiş bireysel
erişilebilirlik ayarlarıyla kapsayıcı bir
öğrenim ortamını hayata geçirin
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Kolayca ders oluşturma, sınıf
çalışmalarını organize etme, test
dağıtma ve zengin geri bildirim
paylaşma özellikleri sayesinde
Classroom ve Ödevler, eğitimcilerin
zaman kazanmasına yardımcı olur
Puan anahtarları ve yorum bankası
sayesinde not ve geri bildirim verme
süreçlerinin tutarlı ve şeffaf
olmasın sağlayın
Classroom'da yayınlanan ve planlanan
sınıf çalışmaları ve yine Classroom'da
oluşturulan yapılacaklar listeleri
sayesinde eğitimcilerin iş yükünün
hafifletilmesine yardımcı olun
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Sıkı gizlilik ve güvenlik standartlarına
uyan ve üçüncü taraflarca
denetlenen Google’ın veri koruma
uygulamalarına güvenebilirsiniz
Mobil cihaz yönetimiyle güvenliği
tüm cihazlarınıza yayın ve her
cihazda aynı koruma özelliklerine
sahip olun
Ek bir kimlik doğrulama katmanı için
güvenlik anahtarı uygulamasını ve
2 adımlı doğrulamayı etkinleştirin
Otomatik veri kaybını önleme
özelliğiyle hassas verileri koruyun

Özgün düşünce ve akademik
dürüstlüğü teşvik etmek için alıntılama
ile ilgili sorunları özgünlük raporlarını
kullanarak, hızlı taramalarla tespit edin

İhtiyaçlarınız doğrultusunda kurumunuza uygun sürümü seçin:

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar
tarafından paylaşılan 100 TB'lık
havuz bulut depolama alanı ile
bol bol yetecek depolama
alanına sahip olun.

Güvenlik ve analiz
iyileştirmeleri için
Education Standard

Dijital öğrenim ortamını
daha da ileriye taşımak
için Teaching and
Learning Upgrade

Kapsamlı bir sürüm
yükseltme ve gerçek bir
dijital dönüşüm için
Education Plus

Sürümler hakkında daha fazla bilgi edinin.
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