
Tájékoztató a  G-Suite használatáról tanulóknak 

 

  2020 tavaszán a tantermen kívüli oktatás ideje alatt iskolánk a Google Classroom egyéni használatra 

alkalmas felületét használta. A mindenki számára szokatlan és új helyzetben a fő cél akkor a 

kommunikációs csatornák működtetése volt, az, hogy a tananyagot a megváltozott feltételek mellett 

is el lehessen juttatni a tanulókhoz, és valamilyen működő rendszert tudjunk létrehozni. 

  A Classroom tavaszi használata során számos probléma merült fel, ezek közül többeket érintett a 

tárhely kapacitás szűkössége (alapvetően az egyéni e-mail fiókok használata miatt), illetve az online 

foglalkozások, videokonferenciák megtartásának problémája. Az új tanév kezdetén ezen problémák 

kiküszöbölésére egy egységesebb, a tapasztalt problémákat kezelő rendszer kialakítására törekedtünk, 

mivel az új, 2020/2021-es tanév során is bármikor megtörténhet, hogy egy-egy osztály vagy az iskola 

egésze ismét tantermen kívüli oktatásra kényszerül. Ennek jegyében döntöttünk a G-Suite iskolai 

használatra történő megvásárlása, intézményi regisztrációja mellett.   

   A G-Suite a Google alkalmazások felülete, ahol vállalatok, cégek, iskolák működéséhez szükséges 

kommunikációs csatornák egy helyen találhatóak meg. A G-Suite olyan együttműködési eszközöket 

biztosít, mint a Gmail, a Meet, a Chat, a Dokumentumok, a Táblázatok, a Diák, az Űrlapok stb. egy 

helyen. Természetesen a csomag része a Classroom is. 

  A változást a tavaszi időszakhoz képest az intézményi regisztráció jelenti.  

   A Classroom tavaszi használata során mindenki a saját, egyéni e-mail fiókjával csatlakozott a 

kurzusokhoz, a pedagógusok is így hozták létre a kurzusokat.  A G-Suite keretében elérhető Classroom 

az intézményi regisztrációt követően az iskola saját működtetésű rendszerévé vált, felváltva ezzel a 

tavaszi időszakban a pedagógusok által kialakított egyéni rendszereket. Az egyéni rendszerekkel 

ellentétben az intézményi rendszer egyik előnye, hogy korlátlan tárhelyet biztosít a felhasználóknak, 

illetve a Classroomban részt vevő felhasználók száma sem korlátozott (elvileg van egy 10 000 fős limit, 

de ezt az iskolánk semmiképpen nem éri el). 

  Az új rendszer használatának feltétele egy, az iskola domain nevéhez kötött e-mail cím megléte 

minden érintett felhasználó (tehát pedagógus és tanuló) esetében. Ezt az e-mail címet (és ezzel a 

hozzá tartozó fiókot) a rendszergazda hozza létre, ahogy a belépéshez szükséges jelszót is. 

   Az e-mail cím formátuma a felhasználók esetében azonos: vezeteknev.keresztnev@tiszaparti.com. 

Ezzel a címmel a felhasználók a Gmail-el teljesen megegyező kinézetű felületre léphetnek be, itt is 

levelezhetnek, továbbá elérnek minden olyan szolgáltatást, ami egy Gmail fiókhoz is tartozna. Csupán 

annyi a különbség, hogy a felhasználóknak nem @gmail.com a címük vége, illetve ezt a rendszert az 

iskola rendszergazdája felügyeli. 

  A rendszer egységes működése érdekében a tanulók a felhasználói jelszót is azonos elv alapján 

kapják. Tanulók esetében a jelszó a következőkből áll: 

mailto:vezeteknev.keresztnev@tiszaparti.com


nagybetű – a tanuló vezetéknevének kezdőbetűje  

kisbetű – a tanuló keresztnevének kezdőbetűje (ha több keresztneve van, mindegyik kezdőbetű) 

szám – a tanuló születési dátuma folyamatos számsorként (évhónapnap) 

Egy egyszerű példával: Minta Tanuló Péter, aki 2010. 01.01-én született, felhasználó neve és jelszava 

így nézne ki: 

felhasználónév: minta.tanulo.peter             jelszó: Mtp20100101 

 A felhasználónevek és jelszavak létrehozása folyamatos, minden osztály esetében az osztályfőnök 

rendelkezik majd egy listával arról, hogy az osztály tanulóinak mi a felhasználóneve és a jelszava.  

  A fönti módon kialakított felhasználónév és jelszó birtokában minden tanuló és pedagógus a G-Suite 

iskolai rendszerébe léphet be, gyakorlatilag egy új, saját Gmail fiókba, ahol G- Suite alkalmazások (így 

az iskolai Classroom is) elérhető.    

 

 

  A tanév során bármikor tantermen kívüli oktatásra kerül sor, ezzel a felhasználónévvel és jelszóval 

lehet a G-Suite felületére lépni, és az új Classroomban újonnan kialakított kurzusokhoz csatlakozni. A 

korábbi kurzusok használata tehát megszűnik!  

  Fontos azonban tudni, hogy ez a fiók csak addig lesz elérhető minden tanulónak, amíg az iskolával 

jogviszonyban van: a középiskolai tanulmányok végével vagy iskolaváltás esetén az érintett 



felhasználók fiókjai törlésre kerülnek. Magáncélú levelezésre tehát nem ajánlott ezt a rendszert 

használni.  

  Kérjük továbbá, hogy az iskolától kapott jelszót senki ne változtassa meg, a rendszer egységes 

működése érdekében!   

   A rendszer kialakításának következő lépéseként minden pedagógus létrehozza rövid időn belül a G-

Suite Classroomjában az új kurzusokat. A kurzuskódokat szintén iskolai szinten gyűjtjük össze és 

bocsátjuk az osztályfőnökök rendelkezésére osztályonként, akik továbbítják a tanulóknak. Alapvetően 

a G-Suite felületén mindenki a Classroomot fogja használni, illetve szükség esetén (tantermen kívüli 

munkarend) a Meet funkciót, ami az online foglalkozások megtartását segíti (videokonferenciák). A 

Classroom és a Meet természetesen használható a rendes iskolai működés keretei között is, a 

szaktanárok döntése alapján. 

   


