
Google Drive позволява на
преподавателите и учениците да си
сътрудничат ефективно чрез документи,
електронни таблици и презентации.

Предварителни знания / умения:
Ползване на електронна поща и
обработка на текст.

Екипни проекти

Няколко души могат да си сътрудничат
едновременно. Историята на ревизиите
позволява на човек да се върне към
предишни версии на документа, ако е
необходимо. Това осигурява повече
отчетност, тъй като всеки
сътрудник в Google Docs може да види
точно какво са допринесли колегите му.
Функцията за автоматично запазване
гарантира, че работата им никога няма
да бъде загубена.

ФУНКЦИИ ЗА СЪВМЕСТНА
РАБОТА НА GOOGLE DRIVE

1



Можете също така да използвате
онлайн работно време чрез
функцията за чат, ако искате да
говорите с учениците за тяхната
работа.

Използвайки
функцията за
коментари, можете
да добавите
обратна връзка в
текст или в полето
на документа. 

Създайте 
документа 

си

Споделете 
го със

сътрудници

Работете
заедно,

редактирайте,
коментирайте

Предоставяне на
обратна връзка за
екипни проекти
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Споделете Google Docs документи с
целия клас, за да координирате
групови проекти или Google Slide, за
да работите заедно по записи на
презентация. 
Можете да създадете място за
интерактивна мозъчна атака.
Насърчавайте учениците да
споделят работата си с класа, за да
позволят на другите да видят
техните идеи и да получат обратна
връзка. 

Сътрудничество 
с целия клас
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SlidesDocs Sheets Forms Drawing



Да започваме
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SlidesDocs Sheets Forms Drawing

Създаване1.
За да създадете документ, електронна
таблица или презентация, 
Google Docs, Sheets, Slides, щракнете
върху бутона
 + Създаване - в долния десен ъгъл.

 

2. Редактиране

Ще се отвори нов прозорец с
вашия документ в него. 
Веднага можете да редактирате
документа. Може да бъде
преименуван, като изберете File-->
Rename или просто щракнете
върху Untitled document в горната
част на документа.



Кликнете върху Share в горния десен
ъгъл, за да започнете да си
сътрудничите. Всеки, с който сте
споделили, ще може да редактира,
преименува и допринесе за
документа
(освен ако не посочите, че може само
да го разглежда).
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3. Споделяне



Настройките за споделяне ви
позволяват да решите
дали други хора могат редактират,
коментират или просто преглеждат
документа.

След като въведете имейл адресите
на всички, с които искате да
споделите документа си, можете да
кликнете върху Message, ако искате да
кажете нещо допълнително върху
това, което току-що сте споподелили.
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Чрез функцията за коментари
може да се разбере кой прави
предложения, поправки,
допълнения. Коментарите или
промените ще се показват в
реално време, за да могат да се
следят от всички.
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4. Коментиране

Коментар, който се отнася
до маркираната област

ivytechnoweb.net


