
Инструкция за работа с платформа за дистанционно обучение Google Classroom 

Има няколко различни водещи системи за дистанционно обучение, нашето училище се спря на 

една от тях, а именно Google Classroom. Работата в системата е лесна и интуитивна както за 

учителите, така и за учениците. 

1. Задължително условие е да имате акаунт (име и парола) за електронната поща G-mail. 

(Повечето мобилни телефони използват такъв акаунт, ако нямате или не помните 

паролата, ще трябва да си направите нов. 

 Отивате на www.gmail.com  

 Щраквате на създай профил и следвайте стъпките (те са на български език) 

 Ако вече имате акаунт за gmail  преминавате на стъпка 2 

2. Отивате на https://classroom.google.com/и пишете името и паролата си. 

 
3. Поздравления, вече имате гугъл класна стая. Сега трябва да създадете учебни курсове 

за всеки предмет и клас на който преподавате. Пример (преподавате Бел на 8б и 8в, 

руски език на 9а. Правите 3 курса – Български език 8б, български език 8в и руски език 

9а. 

 Натиска се на + (ПЛЮС) в горният десен ъгъл и избирате създаване на курс 

 

 

http://www.gmail.com/
https://classroom.google.com/


 
Готово. Вече имате един създаден курс, по този начин създавате и останалите курсове. 

 

 

 

 

Слагате отметката и 

избирате НАПРЕД 

попълвате име на 

курса и натискате на 

СЪЗДАВАНЕ 



4. Как се задават задания на учениците? 

Избирате си един курс като щракнете на него 

 

Имате няколко неща  

ПОТОК – тук може да пишете общи съобщения които да се виждат от всички, по подразбиране 

и учениците могат да пишат като тази опция може да се изключи за тях. 

РАБОТА В КЛАС – това е основният модул чрез който можете да извършвате преподаването 

ХОРА – тук се виждат всички участници в курса 

ОЦЕНКИ – тук се виждат поставените оценки. 

 
Преподаване на материал за самообучение: 

Избирате работа в клас и натискате на + създаване 

Можете да изберете няколко неща, но като за начало изберете ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

След като изпълните тези стъпки вече сте дали на учениците от този курс материал по който да 

работят и да Ви върнат отговор до определено време. 

5. Оценяване на получените материали: 

Като натиснете отгоре в ляво на КУРСОВЕ и излиза списък със всички кусове в които сте 

включени. 

От бутона ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ се вижда на отделните задания колко човека са предали 

работата си 

 
 

 

 

Това е списък 

всички 

Задания които сте 

Дали за 

изпълнение 

 

 

Всичко е много лесно и интуитивно избирате си клас, давате задание и след това чакате 

изпълнение и оценяване.  

Тук си пишете темата на заданието 

Тук може да напишете самото задание, 

да поместите линкове към ресурси, 

видеа или някаква друга информация. 

Можете да прикачите готов документ 

или презентация или друг файл. 

Избирате до кога искате да ви върнат 

отговорите си (дата и час) 

След като сте готови с информацията и 

всичко останало избирате ЗАДАВАНЕ.  

 


