
УПАТСТВО ЗА СТУДЕНТИ 
За учество на видео е-предавање преку Google Hangout Meet 

 
ДОКОЛКУ ПРИСТАПУВАТЕ ОД КОМПЈУТЕР (подолу за од мобилен) 
 
Чекор бр. 1  
Осигурајте дека имате инсталирано Google Chrome пребарувач на својот компјутер.  
Ако немате инсталирано Google Chrome пребарувач може да симнете на следниов 
линк  
https://www.google.com/chrome/  
Откако ќе осигурате дека имате Google Chrome пребарувач на својот компјутер одете 
на чекор 2 
 
Чекор бр. 2 
Во прозорчето во кое ја впишувате адресата внесете го линкот кој ви е пратен по 
емаил, а се однесува за влез на вашето предавање на Google Hangout Meet. Линкот 
изгледа вака meet.google.com/nsc-lejk-arm (ова е демо линк, вие внесете го линкот за 
вашиот предмет) го копирате целиот линк и го ставате во прозорчето каде се ставаат 
адресите и притиснете ентер 

 
Откако ќе осигурате дека сте го направиле одете на следниот чекор 
 
Чекор 3 
 
Треба да ви се појави следниот екран.  
 

 
 
Во What’s your name? Напишете го вашето име и презиме и кликнете на Ask to join. 
ВАЖНО, на предавањет не може да се вклучите додека професорот не го започне 
предавањето и не и одобри да се вклучите. Затоа може да добиете порака или дека не 



може да се вклучите или дека сте ставени на листа за вклучување, како на следниов 
линк  

 
Ако сте веќе најавени со емаил од гмаил можно е да ви ја даде следнава слика  

 
Ако ја добиете ова слика кликнете на микрофонот и камерата за да ви бидат  
исклучени кога ќе се најавите  и кликнете на Join now. Студентите не треба да кликнат 
на копчето Present, благодариме. 
 
Чекор 4 
 
Треба да го добиете ова на екранот  
 



 
(ако камерата не ви е вклучена, вака ќе изгледа екранот, ако е вклучена камерата на 
екранот ќе биде вашиот лик). Ве замолувам да ја исклучите камерата и микрофонот.  
 
Објаснување на елементите следи на следната слика 
 

  
 
Чекор 5 
 
Откако ќе ја вклучи професорот/ката презентацијата за да ја гледете кликнете на 
прозорчето како на следнава слика  



 
 
 

 
 
 
Важна напомена 
За да се минимизираат проблемите со комуникацијата ве молиме цело време да ви 
бидат исклучени микрофонот и камерата 
 
Чекор 6 
Кога ќе сакате да го напуштите предавањето кликнете на црвената слушалка. Ако не ви 
се гледа слушалката со глувчето отидете најдоле во Google chrome browser и ќе се 
појави 
 

 
 
Со тоа го завршувате вашето присуство на предавањето 
 



ДОКОЛКУ ПРИСТАПУВАТЕ ОД МОБИЛЕН  
 
Чекор 1: 
 
Симнете ја апликацијата  
За iOS https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476 
За Андроид 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl
=en 
 
Чекор 2 
Вклучете ја апликацијата и во долниот дел каде што пишува Meeting code внесете го 
кодот. Кодот се буквите во линкот meet.google.com/nsc-lejk-arm (овој код не е 
вистински треба да го внесете кодот кој професорот ви го има испратено за 
предавањето). 
Овде исклучете и ги и микрофонот и вашата камера пред да го внесете кодот. 
Микрофонот и камерата се исклучени кога се црвени. На пример на сликата подолу 
само камерата е исклучено и тоа е погрешно треба и камерата и микрофонот да бидат 
исклучени.  

 

 



 
 
Чекор 3 
Откако ќе го внесете кодот и професорот ќе ви дозволи да влезете на предавањето за 
соодветниот предмет треба да го видете следниот екран 
 



 
 

Чекор 4 
За да може цело време да ви биде презентацијата на екранот треба во листата на 
учесници да ја најдете презентацијата (стрелка 1) и да кликнете на неа. За да ја 
направете Pinned треба да со прстот лизнете на лево и да притиснете на пинот.  
 
Чекор 5 
За да излезете од предавањето претиснете на презентацијата и треба да ви се појави 
слушалката, со нејзино претискање излегувате од предавањето. 


