
Eğitimcilere en iyi 
performans için güç verin
Teaching and Learning Upgrade; öğrenim 
süreçlerini gelişmiş görüntülü iletişim, 
zenginleştirilmiş sınıf deneyimleri ve akademik 
dürüstlüğü teşvik eden araçlarla dönüştürmek 
için Education Fundamentals veya Education 
Standard sürümlerine* eklenebilir.

Tasarımdan güvenli altyapı ile içiniz rahat olsun
Yerleşik olarak sunulan Google kalitesinde güvenlik ve güvenilirlik 
özellikleri sayesinde, okul topluluğunuzla birlikte huzur içinde 
çalışabilirsiniz. Teaching and Learning Upgrade'deki tüm özellikler 
reklamsızdır ve her sanal toplantı otomatik olarak şifrelenmektedir.

Özgün çalışmaları teşvik edin.
Özgünlük raporları, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarda kaynağı belirtilmeyen alıntılar olup olmadığını 
hızlı ve nesnel şekilde kontrol etmesine ve orijinal kaynakları tespit etmesine olanak tanıyan bir araçtır.

Okul topluluğunuzla istediğiniz zaman, istediğiniz yerden etkileşime geçin.
Öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve sanal olarak bir arada 
çalışabilmesi için Google Meet'in gelişmiş video konferans özelliklerini kullanıma sunun.

Sınıf deneyimlerini zenginleştirin.
Öğretmenlere, en sevdikleri araçları doğrudan entegre etme ve ders şablonlarıyla toplu olarak 
sınıf oluşturma imkanı sunarak, daha etkileyici Classroom içerikleri oluşturmalarına yardımcı olun. 
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Workspace for Education sürümleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Her öğrenim fırsatını sonuna kadar değerlendirin

Teaching and Learning Upgrade ile Google Meet, Classroom ve Ödevler'de iyileştirilmiş özelliklere 
sahip olursunuz. Gmail, Dokümanlar, Takvim ve diğer Google Workspace for Education üretkenlik 
araçlarıyla sorunsuz şekilde çalışır.

İhtiyaç duyduğunuz depolama 
alanına sahip olun.
Her lisans için depolama alanı havuzunuza 100 GB 
eklenir. Böylece, kaydedilen derslerinizi saklamak ve 
Google Fotoğraflar, Drive ya da Gmail'deki verilerinizi 
depolamak için yeterli alana sahip olursunuz.

Kaç lisans satın alacağınıza siz karar verin.
Ek olarak sunulan gelişmiş araçların maliyetini tek bir 
platformda birleştirerek bütçenize esneklik kazandırın ve 
yalnızca ihtiyaç duyduğunuz sayıda lisans için ödeme yapın.

Dijital güvenliğinizi geliştirin.
Öğretim ve öğrenimin kesintisiz olarak 
sürdürülebilmesi için okul topluluğunuzu 
Education Standard'ın premium güvenlik ve 
analiz denetimleriyle proaktif olarak koruyun. 
Gelişmiş öğretim ve öğrenim araçları, proaktif 
güvenlik özellikleri ve analizler sunan kapsamlı 
çözümümüz Education Plus'a geçmeyi de 
tercih edebilirsiniz.

Teaching and Learning 
Upgrade'i keşfedin

● Google Meet'te 250'ye kadar 
katılımcıyla bağlantı kurun veya 
alan dahilinde 10.000'e kadar 
izleyiciye canlı yayın yapın

● Google Meet'teki soru-cevap, 
anket ve grup oturumu odaları 
gibi etkileşimli araçları kullanarak 
öğrencilerin düşüncelerini 
paylaşmasına yardımcı olun

● Google Meet'teki katılım 
raporlarını kullanarak katılımı 
kolayca takip edin ve 
derslerinizin düzenli olarak 
işlendiğinden emin olun 

● Daha sonra kolayca erişebilmek 
için toplantıları doğrudan Drive'da 
kaydedin, saklayın ve arşivleyin

● Classroom eklentileriyle daha 
etkileyici içerikler oluşturmak için 
en sevdiğiniz üçüncü taraf 
araçlarını, yalnızca tek bir oturum 
açma işlemiyle Classroom'a 
entegre edin

● Öğretmenlerin tam olarak 
istedikleri araçları seçebilmeleri 
için doğrudan Classroom'dan, 
eklentilerin bulunduğu bir ticaret 
sitesine kolay erişim sunun

● Yöneticilerin öğretmenlere tek tek 
veya grup olarak eklenti 
aktarmasını mümkün kılın (ör. not 
düzeyine veya konuya göre)

● Sınırsız sayıda özgünlük raporu 
alabilme avantajıyla potansiyel 
intihalleri daha kısa sürede tespit 
edin ve öğrencilerin özgün 
çalışmalar yapmasını teşvik edin

● Çalışmaları, alanınıza ait özel bir 
ödev deposuyla karşılaştırarak 
diğer öğrencilerin ödevleriyle 
eşleşme olup olmadığını 
kontrol edin 

● Özgünlük kontrolü için daha fazla 
fırsat sunarak öğrencilerin kendi 
çalışmalarını sahiplenmesine ve 
kaynak alıntılarını gerektiği şekilde 
yapmasına yardımcı olun
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