


НАЧАЛО

Онлайн обучението в OУ “Кочо Честеменски” се провежда с платформата

G Suite For Education на Google. От Google са категорични, че този

безплатен продукт не излага на риск вашите лични данни и няма да се 

използва с рекламни цели.

Настоящата инструкция е предназначена за всички новопостъпили 

ученици в училището и техните родители.

В нея ще видите стъпки за активиране на служебните ел. пощи на 

учениците и основните екрани в Google Classroom. Електронните пощи 

на учениците и зададените временни пароли ще получите от класните 

ръководители.











Внимание!

Паролата, която сте получили от класния ръководител е 

временна.

При първо логване в системата ще бъдете помолени да 

зададете своя собствена, след което да я потвърдите.













Преглед на поставени задания

В секция „Работа в клас“, учениците виждат предоставените материали и поставените задачи, а също
могат да проследят кои задания са предали и кои остава да бъдат предадени. Възможно е към поставена
задача учителят да изисква и прикачване на допълнителен файл като отговор, за целта има меню, от
което ученикът добавя създадения от него файл и след това натиска бутона „Предаване“.



Преглед на поставени задания и изпращане на домашна работа



МОЖЕ ЛИ ДЕТЕТО ДА ИЗПОЛЗВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ 
ТАБЛЕТ ЗА ДОСТЪП ДО GOOGLE CLASSROOM?

Абсолютно. Подобно на всички други налични приложения на Google, вашият ученик може да 
получи пълната функционалност на Google Classroom от почти всяко устройство.



GOOGLE CLASSROOM НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО



GOOGLE CLASSROOM НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

Снимаме в портретен режим!



GOOGLE CLASSROOM НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

https://www.youtube.com
/watch?v=rohRb8vDa8M

https://www.youtube.com/watch?v=rohRb8vDa8M


КАК ДА ОСТАНА НА ВЪРХА НА НАПРЕДЪКА НА ОБУЧЕНИЕТО 
НА МОЕТО ДЕТЕ С GOOGLE CLASSROOM?

Родителите имат уникалната възможност да бъдат добавени
като студент настойник. Не забравяйте да помолите учителя 
на вашето дете да ви даде достъп. Ще получите имейл, 
който изисква да приемете поканата. След одобрение 
можете да избирате между дневни или седмични обобщения 
на настойника. Въз основа на вашите предпочитания ще
получите имейл, в който ще има подробности за липсваща
работа, предстоящи задания и активност в класната стая.


