
Инструкции за ползване на GoToWebinar 

За да се присъедините към GoToWebinar, са необходими няколко малки 

стъпки, които трябва да следвате. 

*Обучението и регистрацията на GoToWebinar са безплатни! 

 

Присъединяването към Уебинар (online обучение) се осъществява чрез имейл, получен 

на Вашата поща от организатора на обучението. 

Всеки уебинар има точен ден и час на стартиране. Всички поканени участници трябва 

да са в посочения ден и час пред своите компютри и да очакват включването на 

организатора.  Не можете да се включите по-рано. 

1. Имейл известие за покана в GoToWebinar 

Всеки участник получава имейл, съдържащ линк (2), който автоматично го изпраща към 

системата. В имейла са написани точният ден и час на стартиране на уебинара (1) , 

регистрационен линк (2) и кратък текст свързан със съдържанието на уебинара (3). 

 

 

 

 

 

 

 



2. Регистрация 

След активиране на посочения линк има регистрация. Въвеждат се: 

 Име (1) 

 Фамилия (2) 

 Имейл адрес (3) 

 Избира се бутона „Register“ (4) 

 

3. Присъединяване към уебинар 

След успешна регистрация се появява прозорец, в който е посочен линк (1) за 

присъединяване към уебинара. 

 ( *Линка ще бъде активен само в точния ден и час, в който е плануван уебинара!) 

 

 



4. Инсталиране на GoToWebinar 

За присъединяване към уебинар е необходимо да се инсталира приложение 

GoToWebinar.  

След активиране на линка от т. 3 (1) се появява прозорец за сваляне на приложението. 

Натискате върху „download GoToWebinar“ и свалянето започва. 

 

 

В стартовата лента излиза прозорец (1). Необходимо е да кликнете два пъти, за да 

продължи инсталацията на приложението, след което натиснете бутона „Run“(2).  

   

 

 

 



 

При започване на инсталация се появява прозорец. 

 

 

 

При успешно инсталирано приложение получавате съобщение: 

 „ Successfully Connected“ (1) (успешно свързване)  

  „Waiting for Organizer“ (2) (изчакване на организатора). 

 

 

 

 

 



 

5. Свързване към уебинар 
 

След успешно преминаване през всички стъпки вече сте в системата и очаквате 

включването на организатора. Когато той се присъедини, на екраните излиза прозорец, 

който показва, че се свързвате към уебинара и е осъществена връзка. 

 

 
 

 

6. Участие в уебинар 

 
Ако на екрана се появят долупосочените прозорци, сте участник в уебинара. 

Уебинарът започва, когато чувате гласа на организатора и виждате подготвената от 

него презентация. (Може да са необходими няколко минути, докато връзката се 

осъществи и започнете да чувате добре.) 

 
 

*Уверете се, че имате всички необходими средства, за да чувате през компютъра си. 

(слушалки, тонколони свързани с компютъра и т.н.) 

 



7. Дейности по време на уебинар 

 
По време на уебинара, за да не се прекъсва презентацията на организатора, 

микрофоните на участниците са изключени, което означава, че те не се чуват от 

организатора, но има няколко бутона за дейности.  

 

 Задаване на въпроси (1) – ако организаторът е позволил може да задавате 

въпроси в предназначеното за това поле. 

 Вдигане на ръка (2) – може да вдигате ръка по молба на организатора 

(например при провеждане на анкета или задаване на въпроси) или когато 

искате да кажете нещо. 

 Разтегляне на цял екран (3). 

 „Мuted“- вашият микрофон е изключен и организаторът не ви чува (4). 

 Скриване на прозореца (5) – чрез този бутон скривате менюто, за да имате 

видимост върху целия екран. 

 Напускате уебинара чрез натискане на бутона „Х“ (6)  в горния десен ъгъл. 

 

 


