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বিষয় : দূর থেকে থেখার সরঞ্জামগুবির তেয। 
 

বিকে আমরা আপিাকে জাবিকয় বদবি থে, “l’I.C. Europa” পবরিারকে বিবিন্ন বেক্ষা পাঠ প্রদাি েকর এিং তার 
অগ্রগবত অজজ কির জিয বিবিন্ন থোগাকোগ সরঞ্জাম িযিহার েরকে এিং বেেু থক্ষকে অিিাইি ক্লাকসর আকয়াজি 
েকর ো িযিহাকরর জিয বেেু পরামেজ থদওয়া হকি, 

 

1. REGISTRO ELETTRONICO (মাধ্যবমে বিদযািয়) 

a. AGENDA 

b. DIDATTICA 

 
 

2. ACCOUNT GOOGLE (মাধ্যবমে বিদযািয় এিং প্রােবমে বিদযািকয়র সমস্ত ক্লাস) 

a. E MAIL 

b. CLASSROOM 

a. MEET di HANGOUT (অিিাইি পাকঠর জিয) 

 
1.b. ইকিেট্রবিে বিিন্ধকির বেক্ষামূিে োজগুবি ডাউিকিাড েরার প্রবিয়া এিং িাবির োজ 
েোেেিাকি বেক্ষকের োকে পাঠাকিার পদ্ধবত। 

 

িক্ষণীয় থে, েবিউটার িযিহার েকর উপেরণগুবিকত প্রকিে েরার জিয, 
1. DIDATTICA থত িগ ইি েরুি,  MATERIALI PER LA DIDATTICA  অেিা COMPITI  থেকে থদখুি এিং 

ডাউিকিাড েরুি (উপকরর ডািবদকে “QUADERNO” অপেি খুিুি) 

2. compiti থত বক্লে েকর ডাউিকিাড েরুি, িাবির োজ সিাদি েকর ফাইিটি থসইি েরুি। োগকজ হকি েবি তুিুি িা 
স্ক্যাি েরুি। 

3. থফরত পাঠাকিার জিয COMPITI di DIDATTICA থত বফকর োি, SCEGLI FILE বিিজাচি েরুি এিং তারপকর 

CARICA থত বক্লে েরুি। এই মুহুতজ থেকে থসই োজটি অদৃেয হকয় োকি। এরপর আর ফাইি আপকিাড েরা সম্ভি 
িয়। সমাধ্ািটি হি এই টাকস্ক্র বিবিন্ন ফাইল্গুকিা (.doc .jpg .pdf) আোকর রাখুি এিং তা বজপ ফাইি েকর রাখুি। বজপ 
েরা ফাইি িযতীত থোি সাধ্ারণ ফাইি আপকিাড েরা োকি িা। আপিাকে থফাল্ডারটি দ্রুত খুুঁকজ থপকত Desktop এ 
থসইি েরার পরামেজ থদওয়া হকি। 
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  smartphone এর মাধ্যকমও প্রকিে েরা সম্ভি, তকি িাবির োজগুকিা আপকিাড েরা এিং তা থফরত পাঠাকিা থিবে জটিি হকি। 

 

 DIDATTICA বিিাকগ আপকিাড েরা িাবির োজগুকিা APP িযিহার েকর সরাসবর প্রকিে েরা সম্ভি 

 DIDATTICA  বিিাকগ আপকিাড েরা িাবির োজগুকিা ClassevivaWeb এর থদখাকিা পে অিুসরণ েকর APP এ প্রকিে 
েরার মাধ্যকম ডাউিকিাড েরা োকি: 

1. উপকরর িামবদকে Menu principale (REGISTRO খুকি উপকরর িামবদকে  বতিটি ডযােগুবিকত  বক্লে েরুি) 

2. ClasseViva Web অপেিটি বিিজাচি েরুি। 

3. Didattica অপেিটি বিিজাচি েরুি (জকুমর সাহাকেয) 

4. উপকরর ডািবদকে Compiti আইকটমটি বিিজাচি েরুি (জুু্কমর সাহাকেয) 

5. তীর চাপ বদকয় বিধ্জাবরত োজগুবি download েরুি এিং তারপকর আপিার থফাকি ডাউিকিাড েরা ফাইিগুবি খুজিু 
(সাধ্ারণত থফাকির ডাউিকিাড থফাল্ডাকর োেকি ) 

6. এরপকর আপবি উত্তকরর ফাইিগুবি আপকিাড েরকত পাকরি: আপিার থফাকি SCEGLI I FILE CARICA ফাইিটি 
খুজিু। 

 
 

2. L'ACCOUNT GOOGLE ব্যব্হার করার পদ্ধতি 

2.a. সবিয় গুগি এোউন্ট থেকে E MAIL থপ্ররণ এিং গ্রহণ 

2.b. বেক্ষেকদর দ্বারা পবরচাবিত CLASSROOM থোকসজ িাম থিখাকত, আপিার 

অযাোউকন্ট প্রকিে েরুি এিং উপকরর ডািবদকে 9 টি োকিা স্ক্য়াকর বক্লে েরুি। 

বিবিন্ন আইেি সহ এেটি পদজা খুিকি, CLASSROOM এ  বক্লে েকর বিতকর ঢুকে 

‘+’ এ বক্লে েরুি 

তারপর iscriviti al corso থত বক্লে েরুি এিং বেক্ষে আপিাকে ইকমি িা ইকিেট্রবিে থরবজস্টার দ্বারা থে থোডটি জাবিকয়কে থসটি 
িযিহার েরুি। 

তারপকর আপবি প্রবতটি সবিয় থোকসজ আপিার বেক্ষেরা আপিাকে থে বিকদজেিা থদকিি থসগুবি অিুসরণ েরকিি। 

2.c অিিাইকি পাঠগুবি অিুসরণ েরকত আপিাকে বিধ্জাবরত সমকয় আপিার account এ সংকোগ েরকত হকি। 

উপকরর ডািবদকে 9 টি োকিা স্ক্য়াকর বক্লে েরুি পদজায়  MEET এ বক্লে েকর ক্লাস এ অংেগ্রহণ েরুি। 

বেক্ষেরা আপিার োকে থে codice/nickname থপ্ররণ েরকিি তা প্রকিে েরুি। 

মকি রাখকিি, েখি িিা হকি তখি েযাকমরা িন্ধ রাখুি। 

 

 
এখাকি বেেু বিঙ্ক রকয়কে ো বেক্ষােীকদর প্রকিে এিং বিয়ােিাপ গাইড েরকত িযিহার েরা থেকত পাকর। 

 
● Utilizzare Classroom (per studenti) 

 

● Lezioni a distanza: Come attivare Google Classroom da casa - Webinar 
 

আপবি েবদ ওকয়কি বিরাপকদ অযাকেস থপকত চাি তাহকি িাচ্চাকদর অযাোউকন্ট Safesearch সবিয় েরুি, েতক্ষণ িা account সবিয় 
োকে (অেজাৎ অক্ষকরর সাকে রবিি ডট োকে) বফল্টার োজ েকর এিং অিুসন্ধািগুবি বিয়ন্ত্রণ েরা হয়। 
তারা উপবিত িা োেকি এটি সবিয় েরুি, থেি আমরা বিবিত হই থে তারা এটিকে সবরকয় থফিকি িা ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs


িাচ্চার িাকমর প্রেম অক্ষরটিকত বক্লে েরুি। তারপর "Gestisci il tuo account Google" বিিজাচি েরুি। 
িাকম থমিুকত "Dati e personalizzazione" 

থপইজ থেষ হওয়ার আগ পেজন্ত স্ক্রি েরুি --> Preferenze generali per il Web        

থসখাকি জমু েরুি --> Impostazioni di ricerca  
Impostazioni quali risultati privati e SafeSearch 

 

“Filtri SafeSearch” বেকরািাম সহ থে পৃষ্ঠাটি থখাকি, থসই পৃষ্ঠায় "Attiva safeSearch" টিে বদকয় বফল্টারটি সবিয় েরুি। 
তারপকর িীচ স্ক্রি েকর থসি বক্লে েরুি। 

 

বপতামাতাকে তাকদর িাচ্চাকদর প্রস্তাবিত বিয়ােিাপগুবিকত েোসম্ভি অংে বিকত এিং বিধ্জাবরত সমস্ত োেজ সিাদি েরকত িিা হকি। 

 

F.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Raffaella Valgimigli) 

https://www.google.com/preferences?hl=it&amp;authuser=2

