
gmail

FOrrit sem gerir notandanum kleift 
að senda og taka á móti rafpósti. 
NOtkun á Gmail veitir aðgang að 

fjölmörgum google forritum. 
SKólanetföng eru hýst í lokuðu 

sérhæfðu umhverfi.
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Google Drive

Skýjalausn þar sem hægt er að vista 
stafræn gögn. Lausnin veitir aðgang að 

gögnunum hvar sem er í heiminum svo 
lengi sem nettenging er til staðar. 

NOtandinn getur veitt öðrum notendum 
aðgang að öllum þeim stafrænum 

gögnum sem eru í skýinu.

Google Classroom

Forrit sem gefur notandanum mögu-
leika á að útbúa rafrænt bekkjar-

umhverfi. þar er t.d. hægt að dreifa 
upplýsingum og verkefnum til 

nemenda. Nemendur geta einnig 
skilað stafrænum gögnum til baka 
(s.s. myndböndum, ljósmyndum, pdf 

skjölum, hljóðskrám o.s.frv.).

Google Docs

Ritvinnsluforrit þar sem Notand-
inn getur deilt skjali þannig að 

hann og fleiri notendur  geta 
unnið í sama skjalinu á

 sama tíma.

Google Slides

Glærugerðarforrit þar sem
Notandinn getur deilt skjali 

þannig að hann og fleiri not-
endur geta unnið í sama skjalinu 

á sama tíma.

Google Sheets

Töflureiknir þar sem Notandinn 
getur deilt skjali þannig að hann 
og fleiri notendur geta unnið í 
sama skjalinu á sama tíma.

Google Forms

Vefforrit til að útbúa rafrænar 
kannanir og halda utan um 
niðurstöður þeirra. Notandinn 
getur deilt könnun þannig að  
hann og fleiri notendur geta 
unnið í sömu könnunni á 
sama tíma.

Google Sites

VEfforrit til að útbúa einfaldar 
vefsíður. notandinn getur deilt 
síðunni þannig að hann og aðrir 
notendur geta unnið í sömu 
vefsíðunni á sama tíma.

Google Calendar

Forrit til að skipuleggja tíma 
notandans. Hægt er að stofna til 
viðburða sem og bjóða öðrum 
notendum að taka þátt.

Google Keep

Forrit til að útbúa rafræna 
minnispunkta sem hægt er að skoða 
í spjaldi, snjallsíma og borð- eða 
fartölvu. NoTandinn getur deilt 
punktum til annarra notenda.

Spjaldtölvuverkefni grunnskóla í Kópavogi

Grunnverkfæri
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SKILVIRK VINNUBRÖGÐ
MEÐ GOOGLE


