Как да създадете и използвате Профил на
КЛАСА в Книговище
1. Необходимо е да се регистрирате в сайта Книговище, като създадете свой учителски профил.
Ако вече имате създаден профил в ролята на учител, влезте в него с потребителското
име и паролата си и минете на точка 2.



За тази цел попълнете формуляра в меню Регистрация



В полето „Аз съм“ изберете „Учител“.



Попълнете и другите полета, дори и да не са указани като задължителни, ако искате да
изпитате пълното преживяване на платформата.
➔ Ако вече сте закупили абонамент за клас, въведете получения абонаментен ключ
в полето „Абонаментен ключ“.
➔ Ако все още не сте закупили абонамент, оставете полето празно

2. След като създадете или влезете в създадения вече учителски профил, автоматично ще Ви се
зареди менюто на груповия профил за КЛАС. От лявата страна ще видите списък с
подменюта.

3. За да се активира груповият профил за КЛАС на Книговище, е необходимо да присъедините
профилите на учениците си към Вашия учителски профил. Тези профили трябва да са вече
създадени или да помолите родителите им да ги създадат. За да Ви улесним, създадохме
писмо с обяснение и инструкции, което може директно да изпратите на родителите на своите
ученици. Може да го свалите от подменю „Помощни материали“. Моля, изпратете им това
писмо с или без свой придружаващ текст.

4. Присъединете профилите на учениците си към груповия профил КЛАС.
•

В Подменю „Моите ученици“ ще видите един списък от
„Свободни абонаментни ключове“. Може да ги копирате, да
прехвърлите в Word (или друга текстова програма, с която сте
свикнали да работите) и да ги разпечатате, за да може да ги
отрежете и раздадете на своите ученици. Можете, разбира се,
да ги разпратите по е-мейл на родителите, заедно с писмото за
тях (от Помощните материали). След като раздадете
ключовете на своите ученици, те ще трябва да ги въведат в
полето „Въведи лицензионен ключ“ и „Активирай“ в своя
профил, меню „Абонамент“, както е показано на картинката
долу.

Важно е да знаете, че един код може да се използва само веднъж.

След като добавите своите ученици, ще видите профилните им имена в подменю „Моите ученици“,
а в подменюто „Моят клас“ ще можете да следите читателските им постижения и да ги сравнявате с
тези на други класове, абонирани за Книговище – в училището ви, в града, в страната като цяло и по
света!
Прочетете и Упътването за ползване на профила КЛАС от учител.
Приятно четене с Книговище!

