
Naudojimo
gidas



Mieli mokytojai,
susuprantame, kad žingsnis drastiškai keisti 
savo mokymo metodus gali būti 
nelengvas, tačiau tikime, kad kiekvienas 
mokinys yra pasirengęs Jums padėti šį 
iššūkį įveikti, nesidrovėkite klausti mūsų, 
kaip mes klausiame Jūsų, kau bus tik 
lengviau.

PPrograma Google Classroom yra puikus 
įrankis neleisti mokslui sustoti, tai pilna 
galimybių plaorma Jums atrasti naujus 
mėgstamus metodus. 

Šis gŠis gidas yra tik pirmas žingsnis, leisiantis 
susipažinti su programa, daug smulkmenų 
atrasite daugiau laiko praleidę su           
programa.

Sėkmės!



Lietuvių
kalbos
nustatymas



Atsidarykite Google

Prisijunkite prie savo paskyros

Spustelėkite „Google Apps“

Spustelėkite „Paskyra“
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Lietuvių
kalbos
nustatymas



Spustelėkite „Data & personalisation“

Spustelėkite „Language“
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Lietuvių
kalbos
nustatymas
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Spustelėkite mygtuką „Redaguoti“

Paieškos laukelyje įrašykite „lietuvių“, 
spustelėkite „lietuvių“, tada mygtuką  
„Select“

Lietuvių
kalbos
nustatymas



Pagrindinės
programos
funkcijos
Užduočių kūrimas
Darbų veinimas
Komunikacija su mokiniais 



Klasės
sukūrimas



Atsidarykite Google

Prisijunkite prie savo paskyros

Spustelėkite „Google Apps“

Slinkite žemyn ir radę ikoną
„Classroom“ spustelėkite ant jos
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Klasės
sukūrimas



Spustelėkite „Pridėti“

Spustelėkite „Suku i kursą“
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Klasės
sukūrimas



Laukelyje „Kurso pavadinimas“
įrašykite mokomojo dalyko pavadinimą 
ir klasę arba srautą

Laukelyje „Tema“
įrašykite mokomojo dalyko pavadinimą
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Klasės
sukūrimas



„Kurso kodas“ - tai unikalus,
kiekvienai klasei skias identikavimo 
kodas, kurį gavę nurodytos klasės
mokiniai galės prisijungti prie kurso 
Google Classroom plaomoje
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Klasės
sukūrimas



Užduočių
kūrimas



Spustelėkite „Kurso darbas“

Spustelėkite „Suku i“, tada „Užduotis“, 
kad galėtumėte suku i klasės ir namų 
darbą
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Užduočių
kūrimas



Laukelyje „Pavadinimas“ įrašykite užduoties
pavadinimą (pvz.: rašinys, klasės darbas, namų 
darbas ir t.t.)

Laukelyje „Instrukcijos“ įrašykite detalesnes darbo
nuorodas (pvz.: vadovėlio 20 psl.,1 pratybų užduotis, 
rašinio reikalavimai ir t.t.)

SkiSkiltyje „Taškai“ pasirinkite ve inimo sistemą:
darbo neve insite/kiek balų bus ve as darbas.

Skiltyje „Terminas“ nustatykite iki kada mokiniai turi 
atlikti užduotį. Pasirinkite datą, tuomet, jeigu reikia 
– laiką.

Spustelėję „Pridėti“ galite prisegti užduočiai
reikalingus failus
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Užduočių
kūrimas



Apklausos
arba testo
kūrimas



Spustelėkite „Kurso darbas“

Spustelėkite „Suku i“, tada
„Testo užduotis“
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Apklausos
arba testo
kūrimas



Įrašę apklausos pavadinimą, nuorodas, 
nustatę laiko terminą ir įve inimą
spustelėkite nuorodą „Blank Quiz“

Įrašykite 
klausimą 
ir galimus 
atsakymo 
variantus 

Pakeiskite klausimo tipą į 
atvirą klausimą arbą į klausimą 
su keliais atsakymų variantais

Pridėkite klausimą

Pasirinkite teisingą atsakymo 
variantą bei nustatykite, kiek 
taškų ve as klausimas.

Pridėkite prie klausimo 
nuotrauką arba vaizdo įrašą
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Apklausos
arba testo
kūrimas



Darbo
ve inimas



Spustelėkite ant užduoties, kad
pamatytumėte mokinių užduotus
klausimus, kiek mokinių atliko užduotį ir 
galėtumėte įve inti jau atliktus darbus

Spustelėkite „Instrukcijos“, kad
papamatytumėte mokiniams kylančius 
klausimus dėl užduoties

Spustelėję čia galite
atsakyti į klausimą

Spustelėję čia galite
rašyti komentarus
ar patikslinimus
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Darbo
ve inimas



Spustelėkite „Mokinio darbas“, kad 
galėtumėte matyti kiek mokinių atliko 
darbą

Grįžkite prie klasės pagrindinio lango spustelėję 
klasės pavadinimą ir spustelėkite „Įve inimai“, kad 
pamatytumėte įve inimų ir užduočių suvestinę

Čia matote kiek mokinių
darbą atliko (pateikė) ir
kiek neatliko (priskia)

Šioje skiltyje galite matyti, kas darbą pateikė, įve inti darbą
(įvesti įve inimą) bei įve inimą išsiųsti mokiniams (pasirinkus
mokinius uždėjus prie jų vardo varnelę, spauskite „Grąžinti“)
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Darbo
ve inimas



Čia galite matyti ar darbas buvo
atliktas, nebuvo atliktas (trūksta) arba 
buvo atliktas pavėluotai

Užvedę ant dar neįve into mokinio 
darbo, galite spausti „Žr. pateiktą 
medžiagą“.
TTai leis peržvelgti
kiekvieno mokinio
asmeninį darbą.
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Darbo
ve inimas



Čia matote mokinio asmeninio darbo 
pavyzdį

Naudokite šiuos mygtukus ir
peržiūrėkite kitų mokinių darbus.

Įveskite įve inimą

Pakomentuokite darbą

Čia matysite mokinio darbą, jeigu darbas atliktas naudojant 
Google programas, pavyzdžiui, „Docs“, „Sheets“, tuomet 
darbą galėsite komentuoti pažymėdami norimas vietas.
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Darbo
ve inimas



Klasės
perjungimas



Spustelėkite „Daugiau pasirinkimų“, 
kad perjungtumėte kitą klasę

Spauskite čia, kad pamatytumėte visas 
klases arba suku umėte naują.
Čia galite pasirinkti pereiti prie kitos 
klasės apžvalgos
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Klasės
perjungimas



Su meile
Mokytojams
ir Mokslui!

Parengė
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos Mokinių savivalda
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos Mokinių parlamentas
Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos Mokinių taryba

Maketas
Dominykas Žvirblis


