classroom
.cloud
Okullar için kolay kullanımlı, düşük maliyetli, sınıf
yönetimi ve öğretim platformu

FromEğitim Teknolojileri yorgunluğunu unutun… Hepimiz sınıflarda ve uzaktan öğrenenlerle
birlikte izlemek ve talimat vermek için basit ama gerekli öğretim araçlarına sahibiz.
Öğretmenlerin classroom.cloud’u seçmesinin nedeni budur. Bulut tabanlı öğretim
araçları, güvenli bir çevrimiçi ortamda öğrenciler için ilgi çekici ve anlamlı öğrenme
deneyimleri sunmaya yardımcı olur.
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Ana Özellikler
Öğretmeye ve öğrenmeye hemen
başlamak için çeşitli yöntemlerle
öğrencilerin cihazlarına hızlı ve kolay bir
şekilde bağlanın.
Açıklamalar ve ders etkinlikleri aracılığıyla
onlara göstermek/konuşmak için
ekranınızı ve sesi bağlı öğrencilere
yayınlayın.
Sohbet ve mesajlaşma araçları aracılığıyla
öğrencilerle gerçek zamanlı olarak
etkileşim kurun, yardım isteklerini
yanıtlayın, sınıf anketleriyle konuyu
anlama konusunda anında geri bildirim
alın, ekranlarını uzaktan kontrol edin ve
daha fazlasını yapın!
Öğrencilerin ekranlarını izleyin,
ne yazdıklarını ve kimlerle işbirliği
yaptıklarını görün - ayrıca görev başında
olduklarından emin olmak için web ve
uygulama kullanımlarını gerçek
zamanlı olarak görüntüleyin.
Ders etkinliğini anlatırken maksimum
odaklanma için öğrencilerin ekranlarını
kilitleyerek dikkat çekin.

Öğrencilerin ders sırasında yalnızca ilgili
ve uygun web sitelerine erişebilmelerini
sağlamak için “izin verilen” ve “kısıtlı”
web
sitesi/uygulama listeleriyle odaklanın.
Yeni çevrimiçi güvenlik araç seti ile
her zaman güvende kalın, ilgili
etkinlikleri izleyerek, risk altındaki
öğrencileri belirleyerek ve çevrimiçi
güvenlik eğilimlerini belirleyerek
çevrimiçi ortamınızın korunmasına
yardımcı olun.
Maksimum esneklik ve teknoloji odaklı
derslerinizi kurarken zamandan tasarruf
etmek için önceden kurulmuş Microsoft
SDS, ClassLink veya Google Classroom
platformlarınızla kullanın.
Çeşitli cihazlarla kullanım için çoklu
platform desteği, okulunuzun geleceğe
hazır olmasını ve sürekli değişen
teknoloji ortamına kolayca
uyum sağlayabilmesini sağlar.
En küçük okuldan en büyük Bölgeye
kadar ölçeklenebilir!
Düşük maliyetli, düşük bakım ve bulut
tabanlı - kazan, kazan, kazan!
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Keeping your students safe online
The online safety toolkit (optional component) helps to keep your online environment
protected by monitoring concerning activity, identifying students at risk, and spotting trends
across multiple languages.

Keyword and phrase monitoring: Powered by over 14,000 phrases in multiple languages,
schools can monitor the online safety words that students are typing (even in Microsoft
Teams).
Updating keywords: Add your own keywords to the online safety database that are
relevant to your school and community – and even share them across your district!
Keyword cloud: When a keyword or phrase is triggered, it populates a word cloud. This is
a great way to spot trending topics.
Contextual intelligence-based Risk Index: The context of a triggered event is analysed
(the device used, time of day, websites visited, applications used, history of alerts) and a
risk index number is generated, helping staff to determine its severity.
Student ‘Report a concern’: Students can report their concerns by sending a message in
confidence to a trusted member of staff.
Online resources: Students have instant access to a range of online support resources –
covering topics such as FGM, drug addiction, grooming and bullying. Staff can also
manage the pre-populated list and add any additional terms they feel are appropriate.
Security: With its easy-to-use access permissions and reports that can be applied or
changed as needed, schools can ensure only authorized staff have access to the most
sensitive information. Images or screenshots can also be blurred to ensure maximum
confidentiality.

“classroom.cloud will be a significant benefit to safeguarding
students!”
Alan Mackenzie - Online Safety Specialist
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Öğretim araçlarımız, nerede olursanız olun öğrenime liderlik etmenizi kolaylaştırır. Üstelik bakımı da kolaydır!

Öğretmenler için
kullanımı kolay

Teknisyenler için
kullanımı kolay

Okullar ve ilçeler için
kolay

Şimdiye kadar
kullanacağınız en kolay sınıf
aracı olan classroom.cloud,
öğrencilerinize kendilerini
kaptıracak ve başarıya
ulaşmalarını sağlayacak
süper ilgi çekici, etkileşimli
dersler sunmak için
öğrencilerinizi
göstermenize, izlemenize,
kontrol etmenize ve işbirliği
yapmanıza olanak tanır.

Kurulumu, yapılandırması,
yönetimi ve kullanımı kolay
classroom.cloud neredeyse
kendi başının çaresine
bakar! Doğrudan mevcut
altyapınızla entegre
olarak, birkaç dakika
içinde konuşlandırabilir ve
öğretmen ve öğrenci
cihazlarını merkezi olarak
yöneterek zamandan
tasarruf edebilirsiniz.

Okullar ve bölgeler için kolay
Anlaşılır merkezi
yapılandırma ve yönetim
ile düşük maliyetli ve
ölçeklenebilir olan
classroom.cloud,
okul bölgeleri için idealdir.
Kurulduktan sonra, BT
ekibinin katılımı minimum
düzeydedir.

classroom.cloud, ABC kadar kolay…

Bugün classroom.cloud’da ücretsiz deneyin ve sınıf teknolojinizden en
iyi şekilde yararlanmaya başlayın!
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