Упутство за уношење ознаке на Гуглмапу
1. Kликните на Edit (Уреди). (слика 1)

слика 1  почетак уређивања

2. Мапа ће се отворити у радном окружењу и моћи ћете да унесете своју ознаку.
Веома је важно да ништа не мењате од унетих података са леве стране мапе, оних који су
на слици доле прецртани, да не бисте избрисали или изменили нека подешавања мапе или
ознаке других полазника.
3. Кликните на плави маркер (у облику балончића, средња од три иконице у горњем делу мапе)
и превуците га до места у коме живите. (слика 2)

слика 2  превлачење маркера

4. Да бисте лакше дошли до свог места на мапи, за кретање по њој у сва четири правца
користите навигациони круг у горњем левом углу или једноставно кликните на мапу и померајте
је у жељеном правцу. За умањење или увећање мапе користите усправну скалу на чијим
крајевима се налазе знак + за увећање или  за умањење мапе. Величина мапе се може мењати
и двокликом, али се већа контрола постиже помоћу скале. (слика 3)
5. Када сте превукли маркер до места у коме живите и ту га поставили, унесите у поље за текст
следеће податке:
 име и презиме у поље Title (Наслов)
 посао који обављате у школи, назив школе и место у поље Description (Опис) (слика 3)
Немојте померати или на било који други начин мењати место и садржај ознака које су
унели полазници пре вас. Ако вас има више из исто места и не можете прецизно да
поставите своју ознаку, поставите је не место најближе вашем.

6. Кликните на Done (Урађено) да би се ваша ознака сачуала на мапи. (слика 3)

слика 3  уношење ознаке, навигација и чување ознаке
Изглед свог маркера, тј. ознаке можете променити тако што ћете кликнути на њу и одабрати
неку другу (слика 4)

слика 4  одабир маркера

Ако сте све урадили по упутству, ваша ознака, име и подаци о вама ће се појавити на левој
страни мапе, али и на мапи на веб страни Припремни задаци курса чиме се потврђује да се
успешно урадили овај задатак (слика 5)

слика 5  успешно унешене ознаке на Гуглмапи полазника курса ГазГг

