Наръчник
за осъществяване на дистанционно обучение
Дистанционното обучение се случва като:
- всеки ученик си има персонален Google профил към училищния домейн sou90.org.
- използваме Google Calendar за провеждане на срещи / онлайн часове като
всеки учител въвежда седмичното си разписание и кани учениците си.
- използваме Google Classroom като основната ни класна стая, в която
споделяме материали и задания.
- ВАЖНО: Проследяване присъствието на учениците се случва като всеки ден до
13 часа всеки учител вписва броя ученици включили се в занятията по класове
(начален етап) или уч. часове (прогимн. и гимн. етап) в таблицата тук Присъствие в дистанционна форма
Тук можете да откриете подходящи ресурси по въпросите, които ви вълнуват. Те
са организирани по теми. От иконата горния ляв ъгъл
съдържанието и да изберете темата, която ви вълнува.

можете да видите

1.Google профили: Как настройваме
персоналният Google профил на всеки
ученик?
1. Можете да откриете информация за персоналния имейл и парола на всеки
ученик в имейл, изпратен ви от Детелина Аначкова.
2. За да се активира, трябва да се свържете с родител и да му дадете имейл и
парола на акаунта както и инструкции как да го настроят. Паролите на всички
ученици са според класа им (пример: uchenik1a, uchenik1b, и т.н.)
a. Инструкции можете да намерите във файла “Инструкции за
настройване на ученически акаунт”или тук:
i.
https://docs.google.com/document/d/19Z6cM7x49fbGJpIzXwtR-OCIK
KaBEODdbgUKODX5aJg/edit
b. Може да им споделите и видеото с насоки “Насоки ученици НОВ”или
тук:
i.
https://docs.google.com/document/d/19Z6cM7x49fbGJpIzXwtR-OCIK
KaBEODdbgUKODX5aJg/edit
3. ВАЖНО: Моля насочете вниманието им, че всеки ученик трябва да има:
a. да има активен профил;

b. да има Google Calendar, който включва седмичното му разписание (т.е.
да изтегли приложенията на телефона си, ако е от телефон, и от 9-те
точки от горния десен ъгъл да потърси календара);
c. да се включи в своите курсове в Google Classroom като отговори на
поканите от учителите си (родителите да съдействат за това да могат да
приемат поканите);
d. да следи информацията, който получава по имейл.
4. Допълнителни видеа за учениците:
a. Видео как ученик да се включи в онлайн среща:
https://drive.google.com/file/d/1a0pA30Onpm9tZvDk6DpTBB1bekAFnGLO/vi
ew?usp=sharing
b. Видео как всеки ученик да използва класната стая:
https://drive.google.com/file/d/15_Qcofrutl488buvHBrllK8IxBaR9WQx/view?us
p=sharing
c. Видео как да качат файл със заданието си: https://youtu.be/hU-KkOrtlCw

2. Google Calendar: Как въвеждаме седмичното
разписание?
1. За да можем да провеждаме онлайн срещи с учениците си, трябва да сме
въвели всеки час от седмичното разписание като събитие в календара си.
2. В тези видеа можете да видите как:
a. “Google calendar” https://drive.google.com/file/d/1emTXdfZ47--pxD4ybrMDl8rvw9cDscDD/view?
usp=sharing
b. “онлайн събитие”
https://drive.google.com/file/d/1KgYU-S8tUZhG084LfUOQ6Dr-Nt7eaNOz/vie
w?usp=sharing
c. “Как да създадем календар, който не добавя класните на съответния
клас”https://drive.google.com/file/d/1jZ8S8D1L7P4VA4To9cYEw8jXAM7D6kpw/vie
w?usp=sharing

3.Google Hangouts: Как да се включим в
събитие?
1. За да се включим в онлайн среща с учениците си, трябва първо да сме създали
седмичното си разписание в календара.
2. Онлайн срещите целят да подкрепим допълнително учениците, за да могат да
изпълнят поставените си задачи в Гугъл класна стая.
3. Как да се включите в онлайн среща може да видите:

a. във видеото “Присъединяване към онлайн среща” -
https://drive.google.com/file/d/1a0pA30Onpm9tZvDk6DpTBB1bekAFnGLO/vi
ew?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1a0pA30Onpm9tZvDk6DpTBB
1bekAFnGLO/view?usp=sharing

4. Google Classroom: Как да настроим и
използваме Google Classroom?
1. Google Classroom е нашата дигитална класна стая, в която се осъществява
същинското учене. За всеки предмет и паралелка трябва да имате създадена
отделна класна стая, в която да поканите вашите ученици. Там можете да
споделяте материали, да поставяте задания и да виждате изпълнените задачи
от учениците.
2. Как да създадете гугъл класна стая можете да видите:
a. във видиеото “Google classroom guide” https://drive.google.com/file/d/1G9UQ1EKZjFIFWKQmlKASaWUGoFOQg_Tb
/view?usp=sharing
b. във видеото “създаване на стая” https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18769F5LV-qS3nI0sSwjFJ6y7d7cK
RGpK
c. във видеото “Classroom” https://drive.google.com/file/d/15_Qcofrutl488buvHBrllK8IxBaR9WQx/view?us
p=sharing
d. в насоките на тази кратка презентация “Google classroom”https://docs.google.com/presentation/d/1L3QtnmYPKkk0PnRneM7C9Q9LybJ
amdF2nnXdr5zJt6A/edit#slide=id.g7150f153b6_1_11

5. Google Forms: Как да използваме Google
Forms, за да даваме задания и тестове?
1. При даването на индивидуални задания на учениците или при създаването на
тестове е изключително удобно да използваме Google Forms. Той ни позволява
да задаваме въпроси, на които учениците сами записват отговора си, и да
събираме отговорите на всички ученици на едно място.
2. Как да създавате гугъл формуляри, можете да откриете:
a. в това видео “Как да създаваме тестове с Google Forms”https://drive.google.com/file/d/1IU7E3yJYpciiiAi7iAsvtBXjZ0A9q6G-/view?usp
=sharing
b. “Как да използваме Google Формуляри“ https://www.youtube.com/watch?v=_y_uPVuPG3Y
c. “Как да направите ТЕСТ в училище чрез Google Forms(
www.nauka.bg
)“ https://www.youtube.com/watch?v=bmiYg9vPwrM

d. “Създаване на формуляр за изпитване на ученици” https://www.youtube.com/watch?v=rIlPQIZXWDg

6. Google инструменти: Как да използваме
всички гугъл инструменти?
В този канал можете да гледате различни видеа за употребата на разнообразни гугъл
инструменти:
https://www.youtube.com/channel/UCidkfpeDwyhRO26kdzTGH3A

7. Какви инструкции споделяме на родителите,
за да се ориентират?
Тук детайлно сме разписали какви инструкции трябва да дадем на родителите и
децата, за да успеят да си свържа телефона/компютъра с платформите:
https://docs.google.com/document/d/19Z6cM7x49fbGJpIzXwtR-OCIKKaBEODdbgUKODX5
aJg/edit?usp=sharing

