1. Вход в CviC: приложение синхронизирано с Вашата училищна платформа и даващо Ви
достъп до над 13 500 учебни ресурси.




Въведете потребителското име и паролата, с които сте регистрирани и влизате в
платформата на Вашето училище.
В полето Училище започнете да въвеждате името или номера на Вашето и ще се
покаже падащ списък, от който да го изберете.
След като сте въвели потребителско име, парола и сте избрали училището си
натиснете бутона ВЛЕЗ

2. Екранът, който ще видите след като влезете

3. В менюто отляво освен, че:
 можете да достъпвате учебните си пространства от училищната платформа;
 да създавате нови такива тук в CviC;
 да ползвате Виртуалната класна стая за консултации с ученици, за комуникация с
колеги, за гост-лектори и други опции, за които ще прочетете в голямото ръковоство,
достъпно чрез Вашия профил в линка Помощ

4. НО имате достъп чрез Секцията „Материали и Ресурси“
 до над 13 500 видео, аудио и ресурси с вградена интерактивност, разпределени по
етапи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас;
 до всички ресурси, които сте качили и които ще качвате в училищната платформа;
 до ресурси, които качвате тук в CviC.



Пример за структурирането на учебните ресурси по клас, предмети и бройка:



Детайлите на учебния ресурс се разкриват вдясно на екрана, щом кликнете върху
заглавието му в списъка.



За да отворите файла натиснете



Когато натиснете бутона Покажи ще може с учениците да сверите верните отговори



Имате възможност да пускате на учениците видео и аудио ресурси

5. Отделно, можете да Търсите и Добавяте ресурси в Учебно пространство, така че:
 те да бъдат видими за учениците и от техните профили и така
 да им поставяте индивидуални или групови домашни или проектни задания;



както и да реализирате различни педагогически подходи като Обърнатата класна стая, да
речем.



С бутон Нов Документ мога да кача файл от компютъра си



С бутона Изберете материали и ресурси можете да въведете и да търсите по ключова дума в
цялото външно хранилище.

а. Търсене по ключова дума Квадрат. Намерени 27 резултата.

б. Изберете, маркирайте и натиснете бутона Запази

в. Добавени в Учебното пространство материали, които всичките участници ще видят.

