
Udhëzues prindërve për

Google klasë



Cfare eshte

Google në klasë?

Mendoni për Google klasë (GC), si lidhje dixhitale 

fëmijës suaj për të mësuar. Mësuesit përdorin GC për 

detyra të aksioneve, detyrat e shtëpisë, gazeta, dhe 

shumë më tepër

me nxënësit dhe prindërit!



Si T'ia Fillohet

Fëmija juaj është i pajisur me një hyrje të sigurt 

dhe fjalëkalimin që është unik për ta. Kontrolloni me 

mësuesin e tij / saj për të marrë këtë informacion privat apo i 

pyet ata për të shtuar ju

si prind përmes emailit!



Si T'ia Fillohet

Kliko në Google Chrome shfletuesi Kliko në Google Chrome shfletuesi Kliko në Google Chrome shfletuesi 

ikonë.



Si T'ia Fillohet

lloj www.google.comlloj www.google.com

në bar tuaj adresën e 

internetit.



Si T'ia Fillohet

Klikoni mbi HYNI në Klikoni mbi HYNI në Klikoni mbi HYNI në 

këndin e sipërm të 

djathtë të dritares së 

shfletuesit.



Si T'ia Fillohet

Shkruani në e fëmijës tuaj 

Adresa Google Email

& click "Tjetër."& click "Tjetër."



Si T'ia Fillohet

Type në tuaj 

PASSWORD 

& click "Tjetër."& click "Tjetër."



Tani ju do të shihni

që janë nënshkruar në të 

Google Apps për Arsim 

llogarinë tuaj!



Google 

Klikoni mbi 9 sheshet (Cube llafe / 

Rubik) ikonën në këndin e sipërm të 

djathtë për të parë Google suitë të 

produkteve!



GOOGLE ikona për të njohur:

CHROME docs DRIVE Slides Sheets FORMAT KALENDARI

gmail PHOTOS MAPS KEEP Klasë takohen Hangouts

SITES KONTAKTE CLOUD CLOUD KËRKO YOUTUBE NEWS CLOUD KËRKO YOUTUBE NEWS kupë qiellore

LLOGARIA IME GRUPET



lundrimit në klasë

Kliko në butonin 

gjepura dhe pastaj 

Google klasë ikonë.Google klasë ikonë.



lundrimit në klasë

Kliko në klasën që ju dëshironi 

për të parë.



lundrimit në klasë

Faqe mjete 

(nga e majta)

= E larta të interesit për Prindërit



lundrimit në klasë

detajet 

Caktimi



hyrje

kudo

android iphone tabletë desktop



Aplikacionet e Google

t'ju lejojë të redaktoni Google 

detyra nga çdo pajisje që 

është e lidhur 

në internet!



pyetje?

Email mua në 


