
Belépés a Classroomba 
Minden diák és tanár saját HSZT-s felhasználói fiókot kap: gipsz.jakab@hangszinter.hu 
Ez azért fontos, mert a legtöbbünknek valószínűleg van már saját gmail, google fiókja, így 
figyelni kell, hogy a hangszinter.hu-s felhasználóval legyünk belépve a classroomba, vagy a 
hozzá tartozó egyéb szolgáltatásokba (Drive, Hangouts, stb.) 
A classroom a classroom.google.com címen érhető el. Ha van saját fiókunk, akkor azzal be 
is fog lépni, és egy bemutatót fog az elején mutatni. Ezért felhasználót kell váltanunk, a jobb 
felső sarokban lévő kis profil ikonunkra kattintva: 

Ebben a menüben találjuk a felhasználókat, amikkel már bejelentkeztünk, és itt tudunk újat 
hozzáadni. A felhasználóváltás gmail-ból nem fog működni, mert azt kikapcsoltuk, és emiatt 
hibaüzenetet fog adni. Mindenképp a classroomban váltsunk felhasználót. 
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Ha már beléptünk, és a megfelelő Classroom-ot látjuk, akkor azt a főoldalt nyugodtan 
könyvjelzők közé rakhatjuk, ide fog mutatni. 
(Ha az állandó felhasználóváltásba belekavarodunk, akkor használhatjuk a felhasználó fiók 
funkciót a Google Chrome-ban és Firefoxban) 
(Másik megoldás lehet, ha privát böngészőablakban lépünk be, akkor nem fog semmivel 
összekeveredni, viszont nem is jegyzi meg a belépést, mindig újra be kell lépnünk). 

Classroom 
A classroom használatáról egy Lajtai Ádám nevű kolléga csinált egy jó videoanyagot, 
amiben részletesen megmutatja a rendszer használatát. 
 
A Classroomban külön értesítések 
nincsenek, de a telefonos 
applikációban vannak. Ebben az 
applikációban a legtöbb funkciót el 
tudjuk érni. Érdemes letölteni, hogy 
lássunk minden újdonságot. 

További alkalmazások 
A Classroom mellett 
rendelkezésünkre áll egy sor egyéb 
alkalmazás is. Ezeket jobbra fent a 
kilenc pöttyös gombbal tudjuk elérni. 
Ha innen a menüből nyitottuk meg 
őket, akkor azt az oldalt nyugodtan 
könyvjelzők közé rakhatjuk, ide fog 
hozni minket. 
Ezek egy jó részéből telefonos 
applikáció is rendelkezésre áll. (Androidon általában előre is van telepítve jó pár.) 

Google Drive 
A Classroomhoz tartozik egy Google Drive meghajtó is, amin a file-jainkat tárolhatjuk. Ezt 
automatikusan használja is a Classroom az ott kezelt file-ok tárolására. Ezeket a Classroom 
mappában megtaláljuk. Ez vonatkozik a beadott feladatokra is. 
 

Dokumentumok, Táblázatok, Diák 
A Google Drive-ba beépített szövegszerkesztő, táblázatkezelő és Prezentációszerkesztő 
alkalmazás. Nagyon hasonlóak a Microsoft Office programokhoz, de azoknál picit 
egyszerűbbek, és ezért egyszerűbben is használhatóak. Nagy előnyük, hogy egyszerre akár 
többen is tudunk dolgozni egy dokumentumon (Megosztás gomb jobbra fent). 
Automatikusan mentenek kb 1 másodpercenként, így nem kell külön mentenünk munka 
közben. Ha le szeretnénk tölteni a gépünkre a file-t amin dolgoztunk, akkor a Fájl menü 
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Letöltések menüpontjában megtehetjük, többféle formátumban is. Ahhoz, hogy a 
Classroom-ban csatolni tudjuk őket, nem szükséges letölteni a file-t! 
 

Hangouts 
Ahhoz, hogy a Hangouts-ot elérjük, kicsit lejjebb kell görgetnünk az alkalmazásválasztóban. 
A Hangouts a Google chat alkalmazása, ami a Gmail-be is be van építve.  
Nagyon hasonló a Facebook Messengerhez, csak kihagyták belőle a Messenger egy csomó 
amúgy is felesleges funkcióját. Ennek köszönhetően átlátható, egyszerűen kezelhető. 
Bal oldalt van a partnerlista, ahova név vagy felhasználónév (lutz.gizella@hangszinter.hu) 
tudunk beszélgetést kezdeményezni. Csoportos beszélgetést is lehetővé teszi. 
Tudunk hang és videohívást csinálni, ez is hasonlóan működik a Messengerhez. Hívásból 
akár képernyőnk megosztására is lehetőségünk van, ezt a funkciót a videohívó ablak jobb 
felső sarkában található … menüben találjuk. (Ez beszélgetés közben nem szokott látszani, 
mozgassuk meg az egerünket, és fel fog bukkanni). Ez a funkció nagyon hasznos lehet 
programokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához, segítségnyújtáshoz. 

Meet 
Videokonferencia alkalmazás. Nagyon egyszerű a kezelése: megadunk egy becenevet a 
beszélgetésnek, és ezzel a névvel a többiek tudnak kapcsolódni. Hasznos funkciója, hogy 
össze van kötve a prezentációs applikációval, tudunk prezetnálni ezen keresztül. 
Ha több gyerekkel szeretnénk dolgozni, akkor érdemes ezt használni a Hangouts helyett, 
mert ez inkább erre van kitalálva, és a hálózat meg a gépünk is jobban fogja bírni 
valószínűleg. 

Webhelyek 
Egyszerű weboldal készítő alkalmazás. Struktúrált, aloldalakkal, hivatkozásokkal és 
hasonlókkal dolgozhatunk, akár egy wiki jellegű rendszert, jegyzetgyűjteményt is 
felépíthetünk. 
 
 
 
Nekünk a távoktatásban alapvetően ezekre az eszközökre lesz szükségünk, de van még jó 
néhány egyéb ami rendelkezésünkre áll. Ezekkel játszhattok nyugodtan, ha kiváncsiak 
vagytok rá. 
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