Instrukcja obsługi głównych funkcji narzędzia Google Classroom dla nauczycieli
W pierwszej kolejności, należy udać się do Pana Krystiana w celu utworzenia konta na naszej szkolnej
domenie. Jest to niezbędne do uzyskania dostępu do niektórych funkcjonalności, na których nam zależy.
Kiedy już mamy konto wchodzimy na stronę www.classroom.google.com gdzie jesteśmy przywitani przez
okno logowania:

Logujemy się przy pomocy loginu i hasła pozyskanych przy pomocy Pana Krystiana, po czym zostajemy
przekierowani do strony początkowej Google Classroom:

Po lewej na górze znajdziemy skróty do zajęć (po ich utworzeniu) oraz ustawienia. W ustawieniach
polecam całkowicie wyłączyć powiadomienia, aby uniknąć ogromnej ilości powiadomień przychodzących
na nasz nowo utworzony adres e-mail. Po prawej natomiast znajdziemy (od lewej) tworzenie lekcji, dostęp
do dodatkowych aplikacji oraz dostęp do danych naszego profilu.

Po kliknięciu w plus wyskoczy nam następujące okno:

Uzupełniamy informacje. Dobrze jest zawrzeć tu klasę, aby łatwiej było później identyfikować zajęcia oraz
przedmiot, aby uczniom było łatwiej te zajęcia odnaleźć na swoim profilu. Salę można dodać, jeśli używamy
classrooma pomocniczo do zajęć stacjonarnych. Gdy już wszystko wypiszemy klikamy „Utwórz”.
Teraz nasza strona główna będzie wyglądać tak:

Każde zajęcia pojawią się jako kafelki, w które możemy kliknąć, aby przejść do zajęć. Widzimy też, że
pojawiły nam się skróty do rzeczy, które uczniowie udostępnili nam do sprawdzenia, oraz do kalendarza. Po
kliknięciu w nasze „Super lekcje” zostaniemy przekierowani do następnej strony:

Zaznaczone zakładki na górze strony to:
Strumień, do zamieszczania poleceń i materiałów do pracy na lekcji.
Zadania, do zadawania prac domowych, projektów, testów itp.
Osoby, do zarządzania osobami dodanymi do zajęć.
Oceny, do zarządzania ocenami.
Niżej, znajduje się kod zajęć, który należy przekazać uczniom, aby mogli dołączyć do naszych lekcji. Muszą
to zrobić tylko raz. Kod można przekazać przez dziennik elektroniczny.
Na górze po prawej znajdziemy opcje zajęć. Po kliknięciu w koło zębate otworzymy okno z ustawieniami z
których najważniejsza jest poniższa sekcja:

Zaznaczony obszar pozwoli nam na stałe wygenerować link do spotkań na platformie Google Meet, dzięki
której możecie Państwo rozmawiać z uczniami głosowo, z pomocą kamery lub bez, jest też opcja
udostępniania ekranu. Po wygenerowaniu kodu będzie się on na stałe pokazywał na głównej stronie zajęć,
zaraz pod kodem do dołączania uczniów.
Ostatnia zaznaczona rzecz to narzędzie do udostępniania poleceń i materiałów. Po kliknięciu w to pole
rozwinie się ono do następującej postaci:

W pierwszym zaznaczeniu możemy wybrać, czy udostępniamy ten materiał obecnej klasie, czy może
również innym. Jest to przydatne, gdy prowadzimy równolegle te same lekcje z paroma klasami.
W następnym oknie wybieramy uczniów danej klasy, którzy mają widzieć ten materiał. Domyślnie
zaznaczeni są wszyscy.
Poniżej wpisujemy treść komunikatu.
Pod przyciskiem dodaj mamy możliwość dodać załącznik z komputera, z dysku google, z bazy ostatnio
dodawanych materiałów lub bezpośredni link do strony internetowej bądź filmiku z YouTube.
Gdy już skomponujemy post, możemy go opublikować przyciskiem opublikuj lub poprzez kliknięcie
trójkącika na prawo od przycisku zachować go do zamieszczenia później. Nasz post uczniowie jak i my
będziemy mogli komentować w formie dyskusji.
Następna zakładka, zadania:

Poprzez kliknięcie przycisku utwórz będziemy mogli stworzyć zadanie dla uczniów do wykonania. Do
wyboru jest parę typów, najprościej używa się pierwszego z góry – projektu. Po wybraniu go pokaże się
nam strona tworzenia projektu:

Nasze zadanie musimy zatytułować, pod spodem możemy dodać szczegółowe instrukcje. Na dole po lewej
możemy dodać załącznik, identycznie jak w strumieniu, ewentualnie utworzyć dokument tekstowy, arkusz
kalkulacyjny, prezentację lub formularz/ankietę.
Po prawej poniżej ustanawiamy termin (widoczny dla nas i dla uczniów). Następnie zadajemy przyciskiem
na górze po prawej.
Tak utworzoną pracę widzimy później w następujący sposób:

Można podejrzeć ilu uczniów pracę oddało, będzie widoczne również kto oddał po terminie, a kto wcale.
Po kliknięciu „wyświetl projekt” mamy bezpośrednio dostęp do wszystkiego co uczniowie nam wysłali i
możemy ocenić ich pracę, udzielić komentarza oraz odesłać im pracę opatrzoną oceną.
W kolejnej zakładce Osoby znajdziemy listę osób przypisanych do zajęć:

Tutaj dla przykładu, jest jeden nauczyciel oraz jeden uczeń. Uczniów oczywiście powinno być tyle, ile liczy
klasa, nauczycieli można dodać w przypadku kolaboracji.
Poprzez kliknięcie przycisku dodawania mamy możliwość skopiowania linku z zaproszeniem do wzięcia
udziału w zajęciach, co jest alternatywną metodą dodawania uczniów do kodu, który omawialiśmy
wcześniej. Z tego panelu można również poszczególnych uczniów usunąć w razie pomyłki, lub wysłać im
bezpośrednio wiadomość mailową.
W ostatniej zakładce Oceny widoczne będą wszystkie wystawione przez Państwa oceny, do przepisania do
dziennika właściwego.

To zamyka temat najbardziej potrzebnych funkcji Google Classroom. Jest to narzędzie o wiele bardziej
rozbudowane i posiadające szereg specyficznych możliwości, lecz opisane powyżej funkcje w zupełności
wystarczą do codziennej pracy.
Do dodatkowej nauki załączam Państwu linki do ciekawych tutoriali na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zAW-4iXR6kc
https://www.youtube.com/watch?v=MyEaMs8pWHE
https://www.youtube.com/watch?v=6YUtEtyA0XI
https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI

