
Kedves Szülők és Diákok! 

  

Iskolánk megkapta a google engedélyét a „G Suite iskoláknak” használatára.  

Ennek a csomagnak a része a „Google Tanterem” (Classroom) is, mely segítségével a digitális 

távoktatást fogjuk a jövőben megvalósítani. Ahhoz, hogy ezt igénybe tudjuk venni, mindenki kapott 

egy google fiókot. Ez a fiók addig aktív amig a gyerek iskolánk tanulója. 

 

Bejelentkezés iskolai fiókba: 

  

Legyen szíves, mindenki először figyelmesen olvassa végig az alábbiakat és utána kezdjen neki a 

feladatnak!!! 

(Próbáltunk mindenki számára közérthetően és emiatt részletesebben fogalmazni.) 

Ha az alábbi leírás alapján valami nem lenne egyértelmű, akkor a következő linken elérhető videó ad 

segítséget, ( bár ezt egy másik iskola készítette, az ott mondott konkrét adatok ránk nem 

vonatkoznak ): 

 

https://youtu.be/BioLUmbHJJg 

  

Most az következik, hogy a tanulók bejelentkezzenek a fiókjukba. Minden tanulónak EGYSÉGESEN 

készítettünk fiókot, amin keresztül tudják használni a rendszert. Fontos! A meglévő saját G-mail 

címekkel NEM TUDJÁK használni a tantermi rendszert, az általunk adott fiókot kell használni. A 

Tantermi rendszer használatához asztali gépeken, laptopokon a Chrome böngészőt javasoljuk. Az e-

mail címek, ezáltal a felhasználó nevek első része a diák mozanapló bejelentkezési neve, utána a  

@jokaisok.hu következik. 

 

Pld: xyz@jokaisok.hu 

 

formátumúak. 

 

Az osztály tanulóinak email címeit az osztályfőnök fogja elküldeni – vagy már el is elküldte – a 

mozanaplón keresztül. Az itt szereplő email címmel hajtsuk végre az alábbiakat. Ha több gyerek van a 

családban, akkor mindegyikre külön-külön. 

Az első bejelentkezéskor: (a jelszó mindenkinek ugyanaz) 

5Usamc2y 

Ránézésre nem látszik, de ezek a címek G-mail rendszerhez tartoznak, ezért azokon a gépeken, 

laptop, notebook, asztali PC, ahol már egy meglévő G-mail fiókba be van jelentkezve valaki és úgy 

próbál bejelentkezni az iskolai fiókba az nem fog menni. Ha nincs ilyen probléma az alábbi rész 

átugorható: 

{ 

Több g-mail cím együttes használata esetén három megoldás lehetséges: 

 Első megoldás: Kijelentkezni a fiókból, majd bejelentkezni a másikba. További információ a 

többfiókos bejelentkezésről itt található: link 

 Második megoldás: A böngészőben a jobb felső sarokban, az x bezárás alatt van 3 pötty, ha erre 

rákattintunk, akkor megjelenik egy menü, ebből kell kiválasztani a 3. elemet: új inkognitóablak. A 

böngésző kiírja, hogy ön inkognitómódra váltott … . A webcímsorba be kell írni, hogy google.hu, 

jobbra fenn bejelentkezés, beírni az iskolai címünket. Ilyen módon lehet egyszerre több g-mail 

fiókba bejelentkezni. 

https://youtu.be/BioLUmbHJJg?fbclid=IwAR0kNkBNQ3YqwoJbXYgGzTB0wscPmpgYCP1dhL7ykh5yVrO9r3c_cPJJXMc
mailto:xyz@jokaisok.hu
https://support.google.com/accounts/answer/1721977?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu&pli=1


 Harmadik megoldás: Használjunk egy olyan böngészőt, melyben nincs google fiók regisztrálva ( 

opera, vivaldi …) 

} 

Tehát vagy ki kell jelentkezni a saját g-mail fiókból vagy inkognitó ablakban kell dolgozni vagy új 

böngészőt kell használnunk. A webcímsorba írjuk be, hogy google.hu, a megjelenő lap jobb felső 

sorában kattintsunk a „Bejelentkezés” nyomógomra. Az „E-mail cím…” kék keretbe írjuk be az e-mail 

címünket. A teljes e-mail címet be kell írni, tehát a 

@jokaisok.hu részt is! 

Az első bejelentkezéshez mindenkinek ugyanaz a jelszava, DE KÉSZÜLJÜNK ARRA, HOGY AZ ELSŐ 

SIKERES BEJELENTKEZÉST KÖVETŐEN KÉRNI FOGJA A RENDSZER, A JELSZÓVÁLTOZTATÁST. Legalább 8 

karakteres olyan jelszó legyen, amit esetleg máshova is használunk, de inkább írjuk le valahova a 

biztonság kedvéért. Ha elfelejtettük én csak annyit tudok tenni az ügyben, hogy kinullázom a jelszót 

és a következő bejelentkezéskor újra be tudjuk írni, de örülnék, ha ezt nem kellene eljátszani  majd 

800 felhasználónál, szóval jegyezzük meg vagy írjuk le vagy mindegyik :-) 

 

Előfordulhat, hogy a folyamat során személyazonosságunk igazolását 

kéri a rendszer. Ekkor írjuk be a telefonszámunkat. Rövid időn belül 

SMS-t kapunk, az ebben szereplő kódot visszaírva a weboldalra 

haladhatunk tovább. 

 

 

Az első bejelentkezéskor: (a jelszó mindenkinek ugyanaz) 

5Usamc2y 

 

A jelszó beírását követően el kell fogadni az adatvédelmi irányelveket. 

Ezek után megváltoztatni a jelszót olyanra, hogy emlékezzünk rá! Ezzel 

elkészült a fiók, amiből majd meg tudjuk hívni a Tantermi rendszert. 

Kattintsunk a jobb felső sarokban a G-mail linkre,( a későbbiekben ha 

nem találjuk a Google Tantermet, akkor kattintsunk a G-mail linkre és ha 

megjelenik mellette a G-suite felirat, akkor biztosan elértük a Tantermi 

modult.) A fő ablakban megjelennek ehhez a fiókhoz tartozó e-mailek, 

de menjünk tovább.  

 

 

 

 

 

 



 

A tanteremi modul eléréséhez a jobb felső sarokban találunk 9 pontot, nevezzük 

9 pontos alkalmazásválasztó menünek. Kattintsunk erre a menüre és válaszuk ki 

az alkalmazások közül a Google Tantermet (Zöldes ikon sárga szegéllyel). 

Kattintsunk az ikonra. A megjelenő lapon első alkalommal szerepkört kell 

választan, értelemszerűen válasszuk a tanuló ikont. Ha nem ezt választjuk, akkor 

a későbbiek során problémák merülhetnek fel. A későbbi bejelentkezéskor 

ezekben a kurzusokban (csoportokban) fog folyni a munka. Ha rákattintunk 

valamely csoportra, azzal tudunk belelépni, itt fogjuk megkapni a feladatokat, itt 

tudunk kérdezni, ha szükséges és itt tudunk feladatot beadni is. Ha van 

lehetőség, akkor az alkalmazás használatát laptopon, notebookon, asztali gépen 

javasoljuk!  

 

Egy videó a használatáról: https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24&t=3s 

 

Az osztályfőnököktől fognak kapni egy másik üzenetet is MÁR A GYEREK ÚJ EMAIL CÍMÉRE, melyben 

az osztályban tanító pedagógusok kurzus kódjai találhatóak. A Google Tanterem oldalon jobbra fenn 

a + jelre kattintsunk! Írjuk vagy másoljuk be annak a tanárnak a neve mögött lévő Kurzus kódot aki 

tanítja a tanulót. Ezzel jelentkezünk a tanár kurzusára. Természetesen, ha több tárgyat is tanít egy 

adott tanár, akkor mindegyikre külön-külön jelentkezni kell! 

Ez az email terveink szerint vasárnap délelőtt fog megérkezni, hogy délután legyen idő jelentkezni a 

kurzusokra. Így hétfőn már az új rendszerrel indulhatunk.  

 

Áldás Békesség 

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24&t=3s

