G OOGLE C LASSROOM
(diák segédlet)

A Google Classroom digitális oktatási platformot használó tanulóknak nyújt
segítséget ez a rövid leírás. Ez az alkalmazás lehetőséget biztosít a tanárok és
diákok közötti kapcsolattartásra, tananyagok feltöltésére, a megoldandó és a
megoldott feladatok megosztására, általában minden olyan dologra, amelyet egy
valóságos tanteremben is megkapnál/megadnál, de ez most sajnos nem valósulhat
meg.
Miben kérjük a segítségedet, mit tegyél
Gmail fiók
Legfontosabb, hogy legyen egy Gmail fiókod, mert másképp nem tudsz majd a
tantermekbe belépni!
Ha van már Gmail fiókod
Nézd meg, hogy milyen néven regisztráltad (az nem számít, hogy mi az email
címed), mert ha az beazonosíthatatlan a tanárod számára (pl. Szomszéd Lány,
Luzer Gamer stb.), akkor ezt változtasd meg, vagy regisztrálj új Gmail fiókot!
Ha nincs még Gmail fiókod
Regisztrálj (magad, vagy a szüleid segítségével)! Pl. email címnek válaszd a
vezetékneved ékezet nélkül + az utóneved első karakterét + cr (classroom). Tehát
ha úgy hívnak, hogy Teszt Elek, akkor legyen ez: tesztecr@gmail.com. A jelszó
legyen min. 8 karakter, de legyen betű és szám is benne. Olyat válassz, amit nem
felejtesz el! A Név mezőhöz a saját nevedet írd majd be ékezetekkel (ha van
benne) és nagy kezdőbetűkkel (úgy illik). Születési dátumnak viszont csak 2004
előtti dátumot írj.
Ne a szüleid Gmail fiókját használd! Képzeld el, hogy meg fog lepődni a tanító
nénid/tanár bácsid, ha a kurzusára bejelentkezik pl. Dr. Teszt Aladárné.
Az email címedet küldd el valamilyen formában az osztályfőnöködnek!

Bejelentkezés a Google Classroomba
Asztali PC, vagy laptop
Írd be valamilyen böngésző programba ezt a linket: classroom.google.com.
Jelentkezz be az email címeddel és a jelszavaddal. Kattints a jobb felső sarokban
lévő plusz gombra, majd válaszd a “Jelentkezés a kurzusra” lehetőséget és írd be
az osztályfőnöködtől kapott kódokat egymás után (minden kurzusnak más a
kódja). Így tudsz majd a tantermekbe belépni.

Tablet, vagy okostelefon
Töltsd le a Play áruházból, vagy App Store-ból a Classroom alkalmazását, és lépj
be! Azután ha még nem tetted meg, jelentkezz a kódokkal a “tantermekbe“!
Akkor is töltsd le a telefonodra az alkalmazást, ha nem azt fogod használni a
feladatok megoldásánál. Jó ha az okostelefonod jelez neked, ha új üzenet
érkezik. Természetesen a megadott email postafiókba is fogsz értesítést kapni,
de ez ne zavarjon össze benneteket, hisz az ugyanaz.

Ajánlott videó: https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24

