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Ваша дитина буде вперше користуватися цифровими навчальними 
матеріалами? Або дитина вже деякий час їх використовує, але ви не дуже 

знайомі з ними? У цьому посібнику ви отримаєте короткий опис всіх 
функцiй та можливостей цифрових навчальних матеріалів Gleerups.

Вітаємо!

Чому ми обрали цифрові навчальні матеріали
Кожна дитина унікальна, і способів вчитися стільки ж, скільки учнів у школі. 
Цифрові навчальні матеріали надають великі можливості брати до уваги 
особливості кожного учня і легко адаптуються до індивідуальних потреб. 
Крім того, учневі легко стежити за своїм розвитком і домагатися прогресу у 
власному навчанні.

Завжди доступні і актуальні матеріали
Завдяки цифровим технологіям кожен учень отримує доступ до свого власного 
оновленого та актуального навчального матеріалу. Забуті книги більше не є 
проблемою, тому що всі навчальні матеріали доступні через веб-браузер на 
комп’ютері, планшеті або мобільному пристрої учня.

Навчальні матеріали включають фільми, зображення та симулятори, які 
дають можливість варіювати методи навчання — читати, слухати, дивитись 
та взаємодіяти. Існують різні види вправ для тренування навичок, перевірки 
знань і самооцінки. Вправи забезпечують швидкий і безпосередній зворотний 
зв’язок.

Особисті налаштування
Навчальні матеріали враховують потреби кожного учня, а розмір тексту, колір 
фону і шрифт легко налаштовуються відповідно до їх власних потреб. Для 
деяких предметів є вбудовані посібники з читання, адаптовані текстові версії і 
можливість отримати деякі навчальні матеріали різними мовами. 

Додаткова допомога
Ви хочете дізнатися більше, або у вас виникають питання? Коли ваша дитина 
входить до системи з навчальними матеріалами, там доступна підтримка 
та допомога у вигляді навчальних відеороликів та відповідей на поширені 
запитання.

Вiйдiть в систему!
Ви входите в систему з обліковими даними вашої дитини за адресою 
gleerupsportal.se
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Цифрові навчальні матеріали Gleerup
Загальна сторінка для всіх навчальних матеріалів

1. Навчальні матеріали
На цій сторінці розташовані цифрові 
навчальні матеріали учня.

2. Активність і результати 
(Aktivitet & resultat)
Тут ви можете відстежувати 
активність учня в 
цифрових навчальних матеріалах, а 
також ознайомлюватись з 
результатами виконаних вправ і 
тестів. Тут також можна знайти 
коментарі вчителів.

3. Планування
Якщо вчителі видали учню плани 
навчання, вони зібрані тут.

4. Пошук у всіх навчальних 
матеріалах
Виконуйте пошук у всіх навчальних 
матеріалах в одному місці. 
Результати пошуку можна 
фільтрувати за типом даних.

5. Меню допомоги
Тут представлені навчальні 
відеоролики та відповіді на поширені 
запитання про цифрові навчальні 
матеріали Gleerup. Меню допомоги 
доступне з усіх навчальних 
матеріалів.

6. Повідомлення
Учень отримує повідомлення, коли 
вчитель перевірив здане завдання.  
Тут ви також знайдете новини 
Gleerups.

7. Налаштування облікового 
запису
У розділі «Налаштування облікового 
запису» учень може, зокрема, 
змінити пароль і додати свою власну 
фотографію.
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Цифрові навчальні матеріали Gleerup
Огляд навчального матеріалу

1. Зміст
Тут доступний огляд всіх розділів 
цифрового навчального посібника.

2. Відкрити
Ця кнопка веде до того місця в 
навчальному матеріалі, що учень 
переглядав минулого разу.

3. Від вчителя
Якщо вчитель роздав додаткові 
матеріали, вони відображаються 
тут.

4. Новини
Якщо в навчальному матеріалі є 
новини, вони відображаються тут.

5. Про навчальний матеріал
Тут викладена більш детальна 
інформація про зміст навчального 
матеріалу та його автора.

6. Початок роботи
Тут представлені навчальні 
відеоролики, посібники та відповіді 
на поширені запитання про 
цифрові навчальні матеріали 
Gleerup, щоб учень міг почати 
роботу найкращим чином.

7. Вибір року навчання
Якщо навчальний матеріал 
охоплює цілий ступінь, то тут 
треба вибрати рік навчання. 

8. Мої результати
Тут ви можете відстежувати 
активність учня в навчальному 
матеріалі, а також 
ознайомлюватись з результатами 
виконаних вправ і тестів. 

*Для використання сервісу потрібна ліцензія ILT inläsningstjänst
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ВІД ВЧИТЕЛЯ



Цифрові навчальні матеріали Gleerup
Зміст і функції — Частина 1
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1. Зміст
Навігація по навчальному матеріалу 
здійснюється за допомогою іконок-
зображень або текстового змісту. 
Доступ до обох варіантів здійснюється 
з одного і того ж місця.

2. Пошук
Весь вміст доступний для функції 
пошуку. Також можна фільтрувати тип 
файлів.

3. Від вчителя
Це збірка додаткових матеріалів, які 
роздав учитель.

4. Розділ екрану
Значок з двома стрілками відкриває 
новий матеріал на половині екрану 
поруч з уже відкритим матеріалом (на 
наступній сторінці ви знайдете 
приклад).

5. Нотатки
Тут учень може робити нотатки.

6. Налаштування тексту
Тут учень може встановити розмір 
тексту, колір фону і шрифт.

7. Автономний режим
У розділі «налаштування тексту» 
можна завантажувати розділи для 
читання в автономному режимі.

8. Помітки
Всі помітки та коментарі, зроблені 
студентом у навчальному матеріалі, 
зібрані тут.

9. Доповнення
Якщо вчитель вніс власні доповнення 
до навчального матеріалу і поділився 
ними з учнем,
вони зібрані тут.

10. Керівництво рідною мовою
Тут учень може активувати 
керівництво рідною мовою*.

11. Інші інструменти
Залежно від предмету учень знайде 
різні корисні інструменти в цьому 
меню, такі як, наприклад, звичайний 
або графічний калькулятор.
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Цифрові навчальні матеріали Gleerup
Зміст і функції — Частина 2
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1. Основний текст/Адаптований 
текст
У багатьох навчальних матеріалах є 
основна і адаптована версія тексту.

2. ID
Кожна сторінка має унікальний 
ідентифікатор, щоб її можна було 
швидко знайти.

3. Розділений екран надає гарний 
огляд
Відкрийте матеріали в режимі 
розділеного екрану, щоб 
переглядати два джерела 
одночасно. 

4. Керівництва рідною мовою
Тут зібрані керівництва різними 
мовами*. Значок відображається, 
коли керівництва активовані.

5. Від вчителя
Якщо вчитель роздав додатковий 
матеріал, пов'язаний з конкретною 
статтею, його можна знайти тут.

6. Глибоке посилання/Функція 
«поділитись»
Поділіться певним розділом 
навчального матеріалу можна через 
глибоке посилання або 
безпосередньо до Google Classroom 
або Microsoft Teams.

7. Аудіо
Всі тексти можна послухати в 
аудіоформаті за допомогою синтезу 
мови або аудіозаписів*. 

8. Вбудований словник
Деякі слова мають вбудовані 
пояснення.

9. Виділення та коментарі
Можна виділяти текст та залишати 
коментарі до виділеного.

10. Аудіо
Всі тексти можна послухати в 
аудіоформаті за допомогою синтезу 
мови або аудіозаписів*. 

11. Словник
Виділіть будь-яке слово, і ви 
отримаєте пояснення безпосередньо 
в навчальному матеріалі.

12. Переклад
Виділіть текст і отримайте його 
переклад будь-якою мовою. 
Переклад також можна прослухати.

13. Пошук по різним сервісам
Виділіть будь-яке слово і дізнайтеся 
більше, виконавши пошук по 
навчальному матеріалу або у 
Вікіпедії, Lexin або Google.
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