Ръководство за ученици за
регистриране в Classroom Google

Целта на настоящото ръководството е да послужи на ученици да се
регистрират и ползват онлайн уроци от виртуална класна стая
в https://classroom.google.com/.

И по-конкретно – как да се включат в класна стая по изучаване на литература с
подтема: „Старогръцка митология“.
Идеята на виртуалната класна стая е да се използва като връзка за обмен на
информация между учител и ученици в реално време. Чрез тази платформа могат
да се обособят класове по определени теми (или учебен предмет) и учениците да
•

получават:
богата допълнителна информация – във вид на видео, препратки с линкове към
авторска информация в интернет, игри, прикачени презентации и др. файлове

•

възможност да предадат домашна работа/ да бъдат изпитани чрез тест онлайн и да
получат оценката си веднага

•

възможност винаги да комуникират с учителя си, задавайки въпроси и получавайки
насоки
ВНИМАНИЕ: За целите на образованието, изискването е учениците да се

1.

регистрират :
с реален имейл адрес

2.

чрез истинското си лично име и фамилия
Нека проследим стъпка по стъпка как става това:

1. Вписваме https://classroom.google.com/ в адресната лента. Отваря се следната
страница, в която натискаме посочения бутон:

2. Отваря се страница-вход към Гугъл профил. В случай, че нямате такъв, ще се
наложи да го създадем. Гугъл профилът е възможност, която Гугъл ви
предоставя чрез един общ профил да можете да: отбелязвате места на Гугъл
карти, да създадете свой канал в https://www.youtube.com, да сортирате според
интересите си видеоклиповете, да поставяте коментари под видеата и т.н. ; да
имате своя поща в https://mail.google.com; свой календар с лични бележки и
напомняния, допълнително място за съхранение на снимки, допълнителен диск за
съхраняване и споделяне на онлайн информация, възможност за създаване на
свой блог, възможност да учите допълнително и още много други възможности.
Както и да посещавате различни виртуални класни стаи
в https://classroom.google.com.

3. Попълнете реални (истински) данни за

вход:
4. Профилът в Гугъл става чрез създаване на нова пощенска кутия
в https://mail.google.com. Моля, попълнете истинското си име и фамилия при
създаването на този имейл. Той ще ви служи за връзка с Вашия учител! Старайте
се потребителското име също да е близко до официалните Ви имена. Тъй като
наличните профили (и потребителски имена) в Гугъл са милиони, много трудно ще
нацелите свободно потребителско име още от първия път. Затова най-добре

последвайте подсказката, която ще се появи по-долу – НАЛИЦЕ (потребителско

име) -виж стрелката:
5. Задължително запишете и запомнете име и парола – новата ви пощенска кутия ще
се отваря чрез потребителското име, което изберете и „@gmail.com“, както и
съответната парола, разбира се.

6. Попълнете истинския си телефонен номер, защото на него ще Ви бъде изпратен
код за активация на профила:

7. Потвърждаване на телефонния

номер:

8. На посочения телефон ще получите в SMS 6-цифрен код, който да пренесете в
прозореца за регистрация:

9.

Последната стъпка преди активирането на профила е прочитането на условията за
ползване (изисква се поне скролване до долу с мишката), за да се появят бутоните
за потвърждаване на съгласието с условията и с обработването на лични данни,

където поставяме 2 отметки:

10. Следва още едно потвърждение/ или избор какви реклами да получавате/:

11. Ето, че вече имаме създаден профил в Google.com! А заедно с него – и
регистрация в Classroom Google. Оттук насетне – само

„НАПРЕД“!

12. В горния десен ъгъл след кликване върху бутон „+“ ви се предоставят 2
възможности. Изберете „включване в

курс“:
13. След появата на следния прозорец, добавете кода към моя курс, който е: iins1s

14. Ако всичко е протекло, както трябва, накрая ще видите моя курс по литература:

Обръщам специално внимание на раздела, в който ще бъдат поставяни задачи със срок за
изпълнение и оценка.

Останало е въпрос на разглеждане, самостоятелно проучване и… постоянство в
ученето! Добре дошли!

