GOOGLE CLASSROOM
Co to jest Google Classroom?
Classroom to bezpłatna usługa internetowa dla szkół, organizacji non-profit i osób korzystających z
osobistych kont Google. Classroom ułatwia uczniom i nauczycielom komunikowanie się między sobą,
zarówno w szkole, jak i poza nią.
Aby korzystać w szkole z usługi Google Classroom musimy mieć dostęp do pakietu G Suite. Opis jak
uzyskać dostęp do G-Suite dla szkoły można znaleźć w poradniku pana Łukasza Rumińskiego „Google
Classroom – mały poradnik nauczyciela”
http://www.superbelfrzy.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Google-Classroom.pdf
Możemy także korzystać z usługi Google Classroom ze swojego konta osobistego Google. W porównaniu
do G-Suite wersja osobista jest okrojona o możliwości administrowania, korzystania z roli opiekuna,
uczniowie mogą mieć mniej niż 13 lat, itp.
W przypadku wersji osobistej możemy korzystać jedynie z funkcji nauczyciela (prowadzącego kurs) i
ucznia.
Jakie czynności można wykonywać w Classroom?
Użytkownik

Dostępne funkcje Classroom

Nauczyciel •
•

Tworzenie zajęć i zadań oraz zarządzanie nimi
Bezpośrednie przekazywanie uwag w czasie rzeczywistym i wystawianie ocen

Uczeń

•
•
•
•

Śledzenie zadań i materiałów
Dzielenie się materiałami oraz komunikowanie się w strumieniu zajęć lub przez emaile
Przesyłanie zadań
Otrzymywanie uwag i ocen

Jak uruchomić Google Classroom?
1. Zalogować się na swoje konto Gmail
2. Wybrać usługę Classroom

Lub od razu przejść do strony https://classroom.google.com/ i zalogować się na swoje konto Google.

Na początku musimy zdecydować, czy jesteśmy nauczycielem czy uczniem. Określając, czy tworzymy
zajęcia (nauczyciel), czy dołączamy do zajęć (uczeń)

Tworzenie zajęć
Po włączeniu opcji „Utwórz zajęcia” musimy zaakceptować informację, że nie korzystamy z Google
Classroom jako oficjalnej usługi w szkole (wtedy musimy skorzystać z G-Suite)

Wpisujemy nazwę zajęć i klikamy „Utwórz”

Cała praca w Classroom opiera się o tzw. „strumień”, gdzie widoczne są wszystkie działania uczniów i
nauczyciela.

Strumień działa jako tablica informacyjna, pozwala nam na tworzenie zadań,
prac, ogłoszeń, pytań. Wszystkie te narzędzia dostępne są po kliknięciu plusa
znajdującego się w prawym, dolnym rogu ekranu:

Aby uporządkować pracę możemy podzielić zajęcia na tematy

Dodawanie uczniów
(uwaga: Aby zapraszać uczniów do na zajęcia muszą oni mieć założone konta Google)
Przechodzimy do zakładki „Uczniowie”

Mamy dwie możliwości.
Możemy podać uczniom kod dostępu do zajęć
Możemy zaprosić uczniów bezpośrednio klikając „Zaproś uczniów” i
podając ich adresy mailowe. Uczniowie otrzymają wówczas
zaproszenie mailowe do zajęć.

Dodawanie materiałów do zajęć
Do zajęć możemy dodawać materiały
•
•
•
•

z dysku komputera
z dysku Google ,
filmy z YouTube
linki do materiałów w Internecie

Przykład 1
Dodajemy film zawierające teoretyczne podstawy lekcji
Klikamy przycisk z „+” i wybieramy „Utwórz ogłoszenie”
Określamy dla jakich uczniów ma zostać opublikowany materiał i tytuł materiału

Klikamy na przycisku dodającym film, wyszukujemy film w serwisie YouTube lub podajemy jego URL.

Materiał możemy opublikować, zaplanować publikację w innym terminie lub zapisać
wersję roboczą.

Po opublikowaniu materiał pojawi się w strumieniu

Przykład 2
Dodajemy test
Najlepiej przygotować test w wersji edytowalnej np. dokument, formularz itp. na dysku Google –
wówczas każdy uczeń będzie miał możliwość wypełnienia testu indywidualnie, bezpośrednio w pliku, a
my możemy go indywidualnie ocenić

Klikamy przycisk z „+” i wybieramy „Projekt”

Ustalamy termin oddania rozwiązania.
Ustalamy co może z testem zrobić każdy uczeń.

Po utworzeniu zadania w strumieniu pojawi się odpowiednia pozycja z informacją o liczbie oddanych
(ukończonych) przez uczniów zadaniach.

Po rozwiązaniu zadania przez ucznia możemy je ocenić

Klikamy na liczbie ukończonych zadań

Sprawdzamy ukończone zadania i wpisujemy ocenę (w postaci procentowej) a następnie klikamy na
przycisku „Zwróć”

