
Виртуална класна стая от Школо



Вход

Влизате в сайта Shkolo.bg > вход > 
въвеждате потребителско име и 

парола 

или 

Можете да влезете в app.shkolo.bg и 
също да въведете потребителско 

име и парола 



Превключване

В горния ляв ъгъл има бутон за 
превключване на приложенията. 

Натиснете Виртуално училище и ще 
се превключите в приложението 

https://vs.shkolo.bg/ 

Бутонът ще е активен за профили на 
ръководство, учители и ученици.

https://vs.shkolo.bg/


Вход в h1ps://vs.shkolo.bg/

След превключване и влизане в 
https://vs.shkolo.bg/  

можете да продължите работа във 
виртуалната класна стая. 

https://vs.shkolo.bg/


Елементи на Виртуална Класна 
Стая



Вход 

Вдигане на ръка. 
Учениците, които са вдигнали ръка, 
ще може да стартират камера и  
Микрофон, за да участват в разговора 

Възможност за споделяне на 
екрана, в следващия слайд ще 
видите как да го пуснете. 

Чат, в който учителите и учениците 
могат да пишат. Най-честно може да 
се използва за въпроси от децата

Спиране и включване на микрофона 
от участниците. Модераторите 
(учителите) могат да забраняват 
микрофоните на учениците

Спиране и включване на камерата на 
участниците. Всеки учител може да я 
спира и пуска както за себе си, така и 
за учениците

Уголемяване и намаляване на 
екрана, за да може да виждате 
всички участници във виртуалната 
класна стая (ВКС)

Брой активни потребители във ВКС 



Споделяне на екран (учител - ученици)

Share - споделяне

Маркирате екрана 
и той се огражда в 
синьо



Чат / Съобщения

Отвори чат



Покани ученици/родители във ВКС

Отвори чат

1. Копирайте линка към ВКС от 
полето в браузъра си. 

2. Превключете към електронния 
дневник (виж слайд 3 

Превключване) 

3. Напишете съобщение до ученици 
и родители като поставите линка от 

ВКС в съобщението.  

4. Учениците също имат достъп до 
ВКС



Достъп през мобилен телефон

Виртуалната класна стая на Школо 
може да бъде достъпена и през 

браузъра на телефон. Не е нужно да 
инсталирате приложението Jitsi. 

Натистнете „Настойки“ в браузъра и 
маркирайте „Desktop site“, за да 

отключите ВКС от телефона. 



Видео ръководство 

Уебинар как да работим с виртуална 
класна стая:  

https://www.youtube.com/watch?
v=rWCZf7gV_6I&feature=youtu.be 

2. Как да използваме ВКС през 
мобилен телефон: 

https://www.youtube.com/watch?
v=s6TMOlQvCQg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=rWCZf7gV_6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rWCZf7gV_6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s6TMOlQvCQg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s6TMOlQvCQg&feature=youtu.be


Техническа поддръжка

В случай че имате въпроси по 
виртуалната класна стая, може да се 

свържете с телефоните за 
техническа поддръжка на Школо 

или да ни пишете мейл на: 
support@shkolo.com 

mailto:support@shkolo.com

