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Unang pag-access sa Google Classroom.

Ilagay ang email address 
na ibinigay ng paaralan



Ilagay ang password na 
kasama ng email address 
na ibinigay ng paaralan



Sa Stream ay makikita mo ang mga mensahe na nai-publish ng teacher 
tungkol sa kurso (mga gawain, materyales, deadlines, mga abiso, etc.) 
at maaari mo ring ibahagi mga katanungan o dokumento ng kurso.



Sa bahaging ito mahahanap mo ang materyales ng kurso, ang iba't ibang 
gawain at tanong na itinalaga ng teacher.



Dito maari mong i-check ang pag-unlad ng iyong trabaho, tulad ng mga
sagot at dokumento na nai-upload mo tungkol sa kurso.



Sa «cartella Drive del corso» makikita mo lahat ng dokumento ng kurso

Halimbawa, makikita mo ang mga dokumentong pdf at word ng mga gawain at katanungan na itinalaga ng teacher, 
pati na din ang mga na-upload mo.



Upang masagot ang isang katanungan, isang gawain, o upang makita ang isang attached file, 
i-click lamang sa kaukulang elemento.

Tanung

Materyales 
para sa kurso

Takdang-aralin



Sa kaso ng isang takdang-aralin (compito), i-click ang «visualizza compito» upang 
makita ito ng buo, matuklasan ang iba pang mga options at makipag-ugnayan nang 
pribado sa teacher.



I-click upang makita
ang attached file

Pinakamataas na makakamit na puntos

Instructions para sa
pag kumpleto ng task

Gamitin ang function na ito 
upang magsulat ng isang 
pribadong komento sa teacher



I-click muli upang tingnan ang 
dokumento sa isa pang window

I-click upang i-print 
ang dokumento



Kapag binuksan mo ang dokumento sa isa pang window, pwede mong pagpilian na i-download ito sa iyong 
PC upang ma-edit ito at ma-dagdag ang mga sagot, o i-edit ito nang direkta sa online gamit ang «documenti 
Google».



Kapag nabago at na-save na ang dokumento kasama ang iyong mga sagot, maaari 
mong i-upload ang bagong dokumento sa pamamagitan ng pag-click sa «consegna».

I-click upang i-
upload ang iyong 
dokumento na 
may sagot

I-click upang 
ma i-send

Gamitin ang function na ito 
upang magsulat ng isang 
pribadong komento sa guro



Subukan natin ngayon sagutin ang isang katanungan mula sa teacher.

I-click upang makita 
ang tanong.



Tanong

Ang tamang sagot ay nagkakahalaga ng 5 puntos

I-type dito ang 
iyong sagot



I-click upang
ma i-send

Maaari kang sumulat ng isang
pribadong mensahe sa teacher

Ang tamang sagot ay nagkakahalaga ng 5 puntos



Paano gawin ang isang quiz?

I-click upang buksan 
ang sheet na may 
katanungan at 
posibleng mga sagot



Tanong

Piliin ang iyong 
sagot

Pagkatapos ng 
gawain, i-click dito 
upang maipadala ito

Ang tamang sagot
nagkakahalaga ng
2 puntos

Sa bawat tanong, pumili ng isa sa mga posibleng sagot upang makumpleto ang iyong quiz.


