
Öğrenciler, öğrenime evde 
devam etmek için kendi 
EDU hesaplarını kullanabilir

Chromebook’larla İlgili Veli Kılavuzu
Çocuğunuzun sınıfında kullanılan Chromebook’larla ilgili olarak hep merak ettiğiniz şeyler
 

Çocuğunuz okulda bir Chromebook kullanıyor ve aklınıza takılan sorular var. Chromebook, 
evinizde kullandığınız bilgisayardan farklı olabilir. Bu yüzden, Chromebook’un ne olduğu ve okulda 
nasıl kullanıldığı konularına açıklık getirmek istedik.

Peki, Chromebook nedir?
 

Google Chrome işletim sistemiyle çalışan bir dizüstü 
bilgisayardır. Chrome işletim sistemi bulutta çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. Yani, hemen her şey (dosyalarınız, 
uygulamalarınız ve hatta masaüstünüz) bilgisayarda değil 
internette saklanır ve bunlar oturum açtığınız her yerde 
aynıdır. Bu sayede dosyalarınız hep doğru yerdedir ve 
üzerinde çalıştığınız işleri hiç kaybetmezsiniz (bulutta hepsi 
güvendedir). Kablosuz ağ yoksa ne olur? Chromebook’lar 
dosyalarınızı yerel olarak da depolar ve çevrimdışı çalışır.

Okulunuz neden Chromebook’ları 
tercih etti?
 

Eğitimciler ödev oluşturabilir ve öğrencilerin 
üzerinde çalışması için gereken tüm dokümanları 
ödeve ekleyebilir. Öğrenciler yeni bir ödev 
geldiğinde e-postayla bildirim alır ve ödevlerini 
Classroom’dan teslim edebilir. Ev ödevine not 
verildiğinde Classroom, öğrencilere bildirim 
gönderir. Böylece öğrenciler notlarını ve 
öğretmenin geri bildirimini inceleyebilir.

Çocuğunuz Chromebook’la tam 
olarak ne yapıyor?
 

Bu sorunun cevabı okuldan okula değişmekle 
birlikte “aşağı yukarı her şeyi” diyebiliriz. 
Google Slaytlar, Dokümanlar ve E-Tablolar 
gibi popüler araçlar sayesinde sınıfta ortak 
çalışmalar daha kolay hale gelir ve 
çocuğunuzun video hazırlama, podcast 
oluşturma ve kod yazma gibi becerileri 
edinmesine yardımcı olacak çeşitli 
uygulamalar sunulur. Çocuğunuzun Google 
Classroom hakkında konuştuğunu duymuş 
olabilirsiniz. Classroom, öğrencilerin sınıf 
çalışmalarını düzenlemek, ev ödevi ve proje 
atamak için bazı öğretmenler tarafından 
kullanılan bir araçtır.

Öğretmenlerin Chromebook’larda ne 
tür öğrenim araçları kullandığını merak 
ediyorsanız g.co/chromebookapphub 
adresindeki Chromebook App Hub’ı 
inceleyebilirsiniz.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688
http://g.co/chromebookapphub


Chromebook’lardaki popüler öğrenim araçları arasında şunlar bulunmaktadır:

Chromebook’lar hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için edu.google.com/products/chromebooks 

sayfasını inceleyebilirsiniz.

Web kaynakları
 

Matematik derslerinden sesli kitaplara, 
sanal müze gezilerinden vahşi hayvan 
gözlemi web kameralarına kadar 
kapsamlı bir içerik sunan, eğitsel web 
siteleri koleksiyonuna erişebilirsiniz.

Video düzenleme
 

Sınıf arkadaşları, aile ve arkadaşlarınızla 
paylaşabileceğiniz videolar oluşturun, 
izleyin ve düzenleyin.

Kod yazma
 Scratch’ten Python’a, çok sayıda 
kodlama dilinde kod yazmayı öğrenin.

Çizim
 

Eskiz çizin, kolaj ve illüstrasyon 
çalışmaları yapın. Müzik parçaları 
yazın ve kaydedin.

Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?
Çocuğunuza sorabileceğiniz bazı sorular:

● Okulda kendi Chromebook’un var mı yoksa başkasıyla mı paylaşıyorsun?

● Chromebook’ta yapmayı en sevdiğin şey ne?

● Chromebook’ların kullanımıyla ilgili okulun ne gibi kuralları var?

● Chromebook’u okulda ne zaman kullanıyorsun?

● Chromebook, okuldaki gününü nasıl değiştirdi?

● Chromebook’la yapabileceğin veya oluşturabileceğin 
en muhteşem şey nedir?
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