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Google Classroom:  
Udhëzime  për prindërit 

 

 
Nëse dëshironi të hyni në Google Classroom  të fëmijës suaj për të parë dhe hyrë në aktivitete mësimore 
dixhitale, ndiqni këto udhëzime:  
 

1. Ndizni Chromebook të fëmijës suaj dhe hyni me username 
të shkollës ( #ID e studentit ) dhe password. 

2. Hyrja  në Google Classroom  përmes Infinite Campus: 
 

○ Zgjidhni "Message  Center" për të hyrë në burimet e 
studentëve. Shkoni derisa të gjeni Aplikime G Suite 
dhe zgjidhni  Google Classroom.   

 

○ Kjo do t'ju sjellë në pjesën e klasës së studentit tuaj, ku 
do të shihni kartat për secilën klasë siç tregohet më 
poshtë. Zgjidhni një klasë duke klikuar në kartë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pasi të keni hapur klasën tuaj, do të silleni në faqen  Classroom, e njohur ndryshe si "Stream". Shih 
imazhin më poshtë për të kuptuar se si të drejtoheni  për të monitoruar këtë faqe: 
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4. Çdo  Google Classroom  ka tre faqet kryesore: "Stream", "Classwork", dhe "People": 
○ The Stream është faqja e klasës tuaj në shtëpi. Shikoni këtë hapësirë për: 

■ Përditësime në lidhje me materialet dhe detyrat e reja 
■ Njoftime nga mësuesit tuaj 
■ Pyetje dhe komente nga studentët 

○ Tabela" Classwork"  është pjesa  ku mësuesit do të postojnë detyra dhe do të ndajnë materiale 
për  studentët. 

○ Tabela "people" rendit anëtarët e klasës suaj, mësuesit ,dhe ju jep mundësinë t'i dërgoni me 
email drejtpërdrejtë. 
 

5. Ndërsa hyni në Tabelën" Classwork ", do të shihni një listë të detyrave dhe materialeve, të organizuara 
me tema. 

 
 

6. Klikoni për të parë më shumë udhëzime, detajet e caktimit dhe lidhjet në aktivitetet dhe burimet. Shihni 
imazhin më poshtë për të kuptuar më mirë se si të drejtoheni  në dritaret e detyrave, të komunikoni me 
shokët e klasës dhe mësuesin tuaj dhe të paraqisni punën tuaj. 
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