Інструкція для роботи з Google Клас
У кого є свій власний акаунт Google краще використовувати браузер Opera, для того
щоб не мати проблем із зміною і переходом на шкільний акаунт!!!
1. Заходимо на сторінку Google Клас за посиланням https://classroom.google.com/u/2/h.
(на телефон/планшет необхідно встановити додаток Google Classroom
посилання як додати акаунт
https://support.google.com/accounts/answer/1721977?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru&oco=1).

2. У верхному правому куті вибираємо іконку свого аканту
і натискаємо на
неє. У відкритому вікні (дивись нижче) натискаємо Додати інший обліковий запис.

3. Унаступному вікні відіть ім’я користувача, яке надано вам школою (приклад:
galina.shevchenko@sv7.kiev.ua).

4. Вводимо пароль для першого входу (надає класний керівник). При першому вході
Вам автоматично буде запропоновано створити новий пароль.

5. Створюємо новий пароль, підтверджуємо. Не забуваємо зберегти або записати
пароль.
6. Якщо ви опинились не на сторінці Классу натискаємо в правому верхньому кутку
екрана на іконку
«Класс»

. Прокручуємо колесом мишки донизу і натискаємо на іконку

або переходимо за посиланням https://classroom.google.com.

7. У вікні, що відкрилось ви побачите запрошення приєднатись до Вашого класу.
Натискаємо приєднатись. Після цього ви потрапляєте на сторінку «Потік». Тут
публікуються всі новини від вчителів в Класі.

8.
Для того щоб переглянути поставленні завдання перейдіть у вкладку
«Завдання»(1), завдання поділені за назвами уроків. В лівій частині у Вас відображається
перелік всіх предметів, за допомогою нього можна перейти до завдань з певного
предмету. З правої сторони завдання відображається дата здачі роботи (тобто до якого
числа і часу ви повинні повернути виконану роботу).
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Для того, щоб переглянути завдання, натисніть на нього (2). Вам розгорнеться завдання і
його опис. Натискаємо «Переглянути завдання» (3)
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Вам відкривається сторінка завдання: назва (1), короткий опис (2) та сам файл Вашого
завдання (3).
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Натискаємо на файл (3), нам відкривається попередній перегляд документа.
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Для того щоб його завантажити собі на комп’ютер необхідно натиснути на додаткове
меню (три крапки в правому верхньому кутку – 1) і вибрати відкрити в новому вікні.

Документ відкриється в новому вікні і у вас з’явиться можливість завантажити файл на
свій комп’ютер. В правому верхньому кутку натисніть на іконку завантаження (1). Якщо у
вас не відображається іконка завантаження (такі випадки трапляються), натиснять на
іконку додаткового меню (2) і там виберіть «Завантажити/Скачать/Download».
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9. Як здати виконану роботу (або виконати онлайн)

Натискаємо «Додати або створити» і вибираємо «Файл».
У вікні, що з’явилось вибираємо «Вибрати файл на пристрої»

Після вибору файлу, перевіряємо чи той файл(и) ви додали (1) і натискаємо
«Завантажити».
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Після цього ви повернетесь до завдання.
Тут бачимо завдання і всі додані Вами файли. Натискаємо «Здати» і в наступному вікні
підтверджуємо, що Ви сдаєте роботу(ти).

