GOOGLE WORKSPACE (azon belül CLASSROOM) SEGÉDLET

Kedves Szülők, Gyerekek!
Az új tanévben a tavaly sokak által már megismert Google Classroomot és annak egyéb
lehetőségeit használja iskolánk, amennyiben átállunk digitális oktatásra. Néhány
tanárunk már most is használja ezt a diákokkal, igaz, egy kisebb változtatással.
Minden gyermeknek létrehoztunk egy @dunakeszi-bardos.hu végű, iskolai ímélcímet.
Ennek a formája vezeteknev.keresztnev@dunakeszi-bardos.hu (ékezetek nélkül, kis- és
nagybetű a felhasználónévben nem számít). Két vezetéknév esetében pont vagy kötőjel
szerepel a címben (pl. Szabó Kovács  szabo.kovacs, vagy Németh-Varga  nemeth.varga),
két keresztnév esetében pont. A tanuló neve minden esetben a KRÉTA rendszerben
található névvel egyezik meg! Ez alapján készültek el a címek is.
Ebben az új tanévben mindenkinek ezt kell használnia, amennyiben digitális oktatásra
kell áttérnünk, tehát a gyerekek nem a tavalyi tanévben használt címekkel tudják elérni
a felületet.
Az elektronikus levélcímeket és a jelszavakat az osztályfőnökök már kiosztották, ha ez
még nem történt meg, akkor tőlük kaphatják meg az adatokat.
Első belépés után a jelszót meg kell változtatni, erre a rendszer figyelmezteti a tanulót.
Nagyon fontos, hogy ezt a új jelszót írják fel, és tegyék olyan helyre, ahol
utánanézhetnek.
Ha
valamelyik
diák
mégis
elfelejti
a
jelszavát,
a
csernyik.balazs@dunakeszi-bardos.hu címen igényelhet újat (természetesen bármilyen
másik, akár külső, nem @dunakeszi-bardos.hu végű címről is tudnak igényelni).
Nagyon fontos: mindig figyelni kell arra, hogy a megfelelő felhasználóval legyen
bejelentkezve a gyermek. Ha egy másik, pl. nem iskolai címmel van bejelentkezve valaki,
akkor nem látja a saját osztályait, tanóráit, egyéb dolgait, sőt a megfelelő tanterembe
(tantárgyba) sem tud majd belépni. Erre főleg telefonos belépés alkalmával kell nagyon
ügyelni.

A Google Tantermekbe lépés módja nem változott: kétféleképpen lehet felvenni a
tantárgyat – amennyiben létezik már, azaz a tanár elkészítette.
1) Minden tanteremnek kódja van, amelyet a tanárok elküldenek a gyerekeknek. A
https://classroom.google.com/ oldalon, a jobb felső sarokban található egy + jel, ezt
megnyomva lehet csatlakozni a tanteremhez, beírva a kódszámot.
2) A tanárok meghívhatják a gyerekeket a tanterembe. Ebben az esetben a meghívót
a saját, új (@dunakeszi-bardos.hu végű) címére kapja a tanuló. A levelezést a Gmail
kezeli, tehát ezeket a leveleket a https://mail.google.com/ oldalon, a @dunakeszibardos.hu végű felhasználónévvel és a hozzá tartozó jelszóval lehet megtekinteni.
Ezek a tantermek nem feltétlenül készültek el, elképzelhető, hogy kollégáink csak a
digitális oktatás bevezetése után teszik ezt meg.
Ha bármi kérdésük, észrevételük, problémájuk adódna (pl. bejelentkezéssel), amelyben
tudunk segíteni, kérjük, hogy a csernyik.balazs@dunakeszi-bardos.hu címre küldjék el
levelüket!
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