
Google Classroom; Gmail, Takvim, Dokümanlar, Drive, Slaytlar 
ve diğer araçları içeren bir ürün seti olan Google Workspace for 
Education kapsamında sunulan bir araçtır.
 
Clasroom’la eğitimciler ödev verip toplayabilir, kişiselleştirilmiş geri 
bildirim ve not verebilir, öğrencilerin çalışmalarını tek bir yerden 
görebilir. Okullar, öğretimi daha üretken ve anlamlı kılmak için 
Classroom ile ödev alışverişini sorunsuz hale getirir, 
ortak çalışmaları teşvik eder ve kesintisiz iletişim sunar.

Ebeveynleri ve velileri bilgilendirme
 

Ebeveynler ve veliler çocuklarının Classroom’daki çalışmalarının özetini e-postayla almayı tercih 
edebilir. Bu özete gelecekteki ödevler, eksik çalışmalar, sınıf faaliyetleri ve projeler de dahildir. 
Şu an bu e-postaları almıyorsanız, ancak almak istiyorsanız ebeveynler ve velilere yönelik 
e-posta özetleri hakkında bilgi almak için lütfen okulunuzla iletişime geçin. 

Öğretmenler Classroom’u nasıl kullanır? 

Ödev verme
 

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.

Duyuru yapma
 

Eğitimciler tüm öğrencilere e-posta aracılığıyla 
duyurular gönderebilir. Öğrenciler bu duyuruları 
bir web tarayıcı ya da iOS ve Android’deki mobil 
uygulama üzerinden Classroom’da oturum 
açtığında da görebilir.

Dersle ilgili tüm materyalleri paylaşma
 

Eğitimciler Classroom’da öğrenim kaynaklarını, 
okuma parçalarını, videoları, bağlantıları ve 
bildirileri paylaşabilir. Bu özellik, öğrencilerin 
kaynaklara istediği zaman başvurmasına 
veya öğrenimlerine devam ederken sınıf 
arkadaşlarıyla ortak çalışma yapmasına 
olanak tanır.

Diğer uygulama ve içeriklerle 
entegrasyon
 

Öğrenciler, yaratıcılığı teşvik eden ve sayısız 
öğrenim fırsatına kapı açan binlerce 
eğitsel uygulamaya erişebilir.

Teke tek veya tüm sınıfla ortak 
çalışma yapma
 

Öğrenciler, ödevler ve duyurularla ilgili soru 
ve/veya yorumlarını doğrudan eğitimcilere 
iletebilir. Öğrenciler ayrıca, Dokümanlar, 
E-Tablolar ve Slaytlar’daki paylaşılan projelerde 
aynı anda çalışarak ekip ödevlerinde ortak 
çalışmalar yapabilir.

Classroom Veli Kılavuzu

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems


Çocuğunuzun verileri nasıl güvende tutuluyor?
 
Google, öğrenci ve öğretmen gizliliğinin korunmasına yardımcı olan ve okullarımız için kendi 
kategorisinin en iyi güvenlik düzeyini sunan ürünler geliştirmeyi bir ilke olarak benimsemiştir. 
Çocuğunuz Classroom ve Google Workspace for Education kullanırken hiçbir öğrenci verisi Google’
ın mülkiyetine geçmez ve öğrencilere reklam gösterilmez. Ayrıca, FERPA1 ve COPPA2 gibi 
uygunluk standartlarını destekleriz.

Google for Education’ın gizlilik ve güvenlikle ilgili taahhütleri hakkında bilgi edinmek için Google for 
Education Gizlilik ve Güvenlik Merkezi’ne, Google Workspace for Education Gizlilik Uyarısı sayfasına 
ve Google Workspace for Education’teki temel hizmetler ve ek hizmetler arasındaki bazı farkları 
açıklayan el kitabımıza göz atabilirsiniz.

Gizlilik ve Güvenlikle İlgili Veli Kılavuzumuza göz atın.

Google Classroom hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için Öğretmen Merkezi eğitimleri ve 

Yardım Merkezimize göz atabilir, bir eğitim videosu 
izleyebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Çocuğunuza Google Classroom’la ilgili olarak sorabileceğiniz sorular
 
● Classroom kullanıyor musun ve nasıl kullanıyorsun?

● Okulda, Classroom kullanarak üzerinde çalıştığınız eğlenceli bir projeden 
bahseder misin?

● Bu aralar üzerinde çalıştığınız bir grup projesi var mı?
Grubunla ortak çalışma yapmak için hangi ilginç araçları kullanıyorsun?

● İnternot Olmaya Var mısın? müfredatımızdan yararlanarak
internet güvenliği ve dijital vatandaşlık hakkında
konuşmaya başlayın.
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https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_logo
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us

