ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ ДЕЙСТВИЯ
за РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВ ПОТРЕБИТЕЛ и ДОБАВЯНЕ НА НОВ УЧЕБНИК
Ако използвате учебна система на издателство Пиърсън Едюкейшън или САНПРО, можете да
получите достъп до електронно четим учебник. Достъпът се осигурява след регистрация в
четири стъпки. Необходим е код за достъп, който се получава от училището, което е избрало
съответната учебна система.

1. Влезте в сайта www.pearson.bg

2. Изберете учебника, за който сте получили код за достъп до електронно
четим вариант.

3. Изберете Ресурси за ученика – Електронно четим учебник или
MyLiveBeat (5-7 клас)

4. Ако вече сте ползвали електронно четим учебник през изминалата
учебна година, вие имате активна регистрация. Въведете
потребителското си име и парола.

Изберете опцията Регистрирай нов учебник.

Въведете кода, който сте получили.
Ако сте забравили паролата си, използвайте функцията „Забравена
парола“.
5. Ако се регистрирате за първи път, изберете бутон Регистрирай нов
потребител.

6. СТЪПКА 1 – В полето въведете кода, който сте получили от училището
или от Вашия преподавател. След това изберете бутон Напред.

7. СТЪПКА 2 – Прочетете правилата за ползване и отбележете „Съгласен
съм“, ако приемате условията за използване на образователната
платформа. След това изберете бутон Напред.

8. СТЪПКА 3 – Попълнете необходимите данни за активиране на Вашата
регистрация. Изберете бутон Напред.
Данните се събират и обработват във връзка със създаване на профил и осигуряване на
пълна функционалност при предоставянето на услугите ни. Данните не се предоставят на
трети лица или организации.

ВНИМАНИЕ!
Проверете попълнените от Вас данни, преди да изберете бутон Напред.

9. Стъпка 4 – Регистрацията е завършена. Изберете Вход в системата.

10. Попълнете потребителско име и парола, за да използвате електронно
четимия учебник или упражненията в MyLiveBeat.

11. Ако използвате повече от един учебник за съответния клас, е
необходимо първо да влезете във вашия профил в платформата с вече
регистрираните потребителско име и парола, и да изберете опцията
Регистрирай нов учебник.

Тази опция използвайте и за да регистрирате кода си за MyLiveBeat, който е отпечатан на
вътрешната предна корица на граматическата тетрадка за 5-7 клас по английски език.

Кодовете за електронно четим учебник са валидни до края на
съответната учебна година, за която са издадени.

