
Инструкция за работа с Google Classroom и инструментите на G Suite 

for Education. 

 

● Ръководства с инструкции за ползване на платформата G-SUITE ЗА         

ОБРАЗОВАНИЕ 

Отворете браузъра Google.  

➔ Кликнете на Вход 

или 

➔ От приложенията Gmail

 

 

 

 

 

 

➔ Въведете личния си  

➔ учителски/ ученически акаунт 

 

 

 

 

➔ Въведете парола. 

➔ От приложенията може да избирате: 

 

 

 

 

◆ Classroom -  Използване на 

класните стаи.  

- Има линк за връзка в Meet. 

 

 

◆ Диск  -  Създаване и съхраняване на файлове. 

- Има достъп до тях от всички устройства с 

интернет - лаптоп, таблет, телефон. 



 

 

 

 

◆ Поща - Получаване и изпращане на писма  

- Получаване на съобщения 

 за провеждане на учебен час.  

 

 

◆ Meet  - Провеждане на видео разговори и срещи. 

 

 

 

 

КЛАСНА СТАЯ - Виждат се класните      

стаи по всички предмети, създадени от      

учителите. 

● избираме клас, учебен предмет 

● въведени материали от учителите 

● поставени задачи за изпълнение в     

определен срок 

● възможност учениците да качват    

решените от тях задания -     

Вашата работа. 



 

Тук може: 

-  да се добави (от лично устройство) заданието 

- да се създаде (с приложенията на Google) указаната задача 

- да се изтрие. 

След добавяне на заданието, трябва да се избере бутона  , 

за да бъде предадено заданието. 

 

● Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за          

екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в           

процеса на обучение. 

 

Отворете браузъра Google.  

➔ Кликнете на Вход 

или 

 

➔ От приложенията 

 

 

 изберете Диск 

 

 

 

➔ Въведете служебен имейл. 



 

 

 

 

 

➔ Въведете служебна парола - дадена от учител.  

➔ От приложенията може да 

избирате: 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСНА СТАЯ - Виждат се класните стаи по всички предмети, създадени от            

учителите. 

● избираме клас, учебен предмет. 

● въведени материали от учителите 

● поставени задачи за изпълнение в определен срок 



● възможност учениците да качват решените от тях задания - Вашата          
работа. 

 

Тук може: 

-  да се добави (от лично устройство) заданието 

- да се създаде (с приложенията на Google) указаната задача 

- да се изтрие. 

След добавяне на заданието трябва да се избере бутона  ,  

за да бъде предадено заданието. 


