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Come iscriversi a Google Classroom 
Si të regjistroheni në Google Classroom 
 

 

 1 – vai su google    
 1 - shkoni tek google 
 www.google.it 

 

2 – scrivi gmail e premi invio  
2 - shkruani gmail dhe shtypni enter (hyr) 

 

 

3 – scegli “crea account” oppure, se hai già 
un indirizzo gmail, “utilizza un altro 
account”  
3 -  zgjidhni "krijo llogari" ose, nëse e keni 
një adresë gmail, “përdor një tjetër 
llogari " 

 
 

4 – scrivi il tuo indirizzo in questo modo: 
nome.cognome@ISTITUTOSCUOLA.edu.it 
il nome e il cognome da usare sono quelli 
del bambino o della bambina 
 
es. mario.rossi@ISTITUTOSCUOLA.edu.it 
4 - shkruani adresën tuaj kështu: 
nome.cognome@ISTITUTOSCUOLA.edu.it 
emri e mbiemri që duhet përdorur janë 
ato të djalit apo vajzës 
 
shembull: 
mario.rossi@ISTITUTOSCUOLA.edu.it 
 
quando hai scritto, clicca su “avanti” 
kur ta keni shkruar, shtyp në "tjetër” 

 

5. scrivi la password che ti ha dato la 
maestra e clicca su “avanti” 
5. shkruani fjalëkalimin që ju ka dhënë 
mësuesi dhe shtyp në "tjetër" 

mailto:mario.rossi@ISTITUTOSCUOLA.edu.it
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6 - Se ti appare questo: 
sotto alla password scrivi la parola che 
vedi, se non la leggi bene la puoi ascoltare 
cliccando sull’altoparlante 
6 - Nëse ju shfaqet kjo: 
nën fjalëkalimin shkruani fjalën që 
 shihni, nëse nuk e lexoni mirë mund ta 
dëgjoni duke shtypur në altoparlant 

 
 
 

 

7 – cambia password: 
scrivi una password che vuoi tu 
riscrivila due volte e clicca sul 
tasto 
blu 
7 - ndryshoni fjalëkalimin: 
shkruani një fjalëkalim që 
dëshironi 
rishkruajeni atë dy herë dhe 
shtypni në butonin blu 

 

8 – clicca su “accetta 
8 – shtyp në “pranoj 

  

9 – sei dentro al tuo nuovo 
indirizzo Gsuite! Per vedere i 
compiti, clicca dove indica la 
freccia 
9 - ju jeni brenda adresës tuaj të 
re Gsuite! Për të parë 
detyrat, shtyp ku tregon 
shigjeta 

  

10 – scegli classroom e clicca su 
“continua” 
10 - zgjidhni klasën (classroom) 
dhe shtyp mbi 
"vazhdoni" 
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11. scegli “sono uno studente” 
11. zgjidhni " jam një student" 

 
 

12 – apri le mail e guarda i 
compiti 
che devi fare! 
12 - hapni postat elektronike 
dhe shiko detyrat e shtëpisë 
që duhet të bësh! 

 


