
Tájékoztató a Google Classroom / Tanterem  

felület használatáról  

 

 

Kedves Szülők!  

2020. március 16. óta nem vagyunk együtt az iskolában. Immár 1 hónapja folyik a 

digitális munkarendben a tanítás – tanulás. Sok tapasztalatuk van Önöknek és nekünk is. 

Első és legjobb tapasztalatunk, hogy nagyon sokan próbálnak mindent megtenni azért, 

hogy a tanítás ebben a rendhagyó formában is a gyerekek előrehaladását szolgálja. 

Az iskola tanárai és magam nevében is köszönöm mind Önöknek, mind a gyerekeknek 

az erőfeszítéseiket. Vannak, akik ezekben a napokban is, minden nehezítő körülmény ellenére 

is kimagaslóan, példa értékűen teljesítenek. Vannak, akik sokkal ügyesebben dolgoznak, mint 

korábban. Köszönettel és elismeréssel tartozunk mindezért. 

De hamis lenne a kép, ha nem említeném meg, hogy sajnos van néhány elmaradó, 

lemaradó tanuló is.  

Az osztályfőnökök hetente írásban jelzik az iskolavezetés felé, hogy kik azok a tanulók - név 

szerint -, akik nem elérhetőek. Az okot az osztályfőnökkel együttműködve megpróbáljuk 

felderíteni. Amennyiben az érintett szülőnél-gyermeknél tartósan „nem elérhető” állapotot 

tapasztalunk, a gyermekvédelem felé jelzést teszünk, melyet a KRÉTA naplóban is rögzítünk. 

Azok a tanulók, akik a tanárok megkeresésére egyáltalán vagy csak részlegesen válaszolnak, a 

közzétett feladatokat nem teljesítik, a 2020. március 16-tól folyó digitális oktatásból 

kimaradnak, hiányzónak minősülnek. Amennyiben ezek a diákok továbbra sem tartják a 

kapcsolatot az iskolával, nem végzik tanulmányi munkájukat, évismétlésre kötelezzük őket. 

Remélem, hogy a tavaszi szünetben mindenkinek sikerült kicsit pihennie és töltődnie. 

Kifejezetten kértem, hogy csak minimális mennyiségű házi feladat kerüljön ezidőre kiadásra. 

Az iskola „nyuszija” azonban nem pihent.  

2020. április 16. csütörtökre kinyitja kapuját a Google Classroom (Tanterem). 

Rendszergazdánk és jómagam sokat dolgoztunk azért, hogy így legyen. Bízom abban, hogy 

ennek a felületnek a megnyitásával a közös munka egyre összehangoltabb lesz, és kialakul egy 

egységes felület, melyen tervezhetőbbé, átláthatóbbá válik a digitális munkarend. 

Fenntartói elvárás, hogy az egyes iskola lehetőség szerint egységes platformot 

használjon. Ennek érdekében a tananyagokat, feladatokat a Google Classroom felületen fogjuk 

kiosztani, de továbbra is megmarad honlapunkon (www.vorosmarty-iskola.hu) a „Digitális 

munkarend + Hf.” fül. 

A házi feladatokat a fenntartói utasításnak megfelelően a KRÉTA-Házi feladat felületén 

továbbra is közöljük. 

Miért a Google Classroom? 
1. Mindenki számára létrehoztunk egy vmaibp.hu email-címet, melyet továbbiakban a 

vészhelyzet elhárulta után is használni kívánunk. A vmaibp.hu email cím is google 

account. 
2. Bármilyen internet hozzáféréssel rendelkező eszközről használható (PC, laptop, 

tablet, telefon). 

3. Lehetőséget kínál a tananyag kijelölésére: lehetőséget ad a diákok számára 

dokumentumok, video linkek, utasítások küldésére. 

4. Biztosítja a tanulás támogatását, a diák munkáltatását. Esetlegesen on-line órák 

megtartására is van lehetőség a Google Meet/Skype kommunikációs csatornán 

keresztül. Ezek nem kötelezők, de egy-egy magyarázatot segíthet. 

5. A tanulás ellenőrzése a tanár és az iskola vezetői számára is biztosított.  

A diákoknak kiadhatók kitöltendő dokumentumok, fájlban visszaküldendő feladatok 

határidőkkel együtt. 



6. A fentiek rögzítése, értékelése követhető. A diákok által beküldött feladatokat a 

tanár értékeli. Erről a diák is értesítést kap, láthatja a haladását. 

7. Több értékelhető tanulói munkaformára ad lehetőséget 
 határidős beadandók munkák 

 feleletválasztós on-line tesztek 

 projektfeladatok stb. 

 

Hogyan használja a Google Classroom-ot? 

Önnek és/vagy gyermekének már semmi teendője nincs, csak az osztályfőnöktől 2020. 

április 15-én megkapott email-cím és jelszó kombináció segítségével be kell lépni a 

classroom.google.com felületre. Kérem, hogy a címen és jelszón ne változtassanak! 

 

A belépés gondot okozhat annak, aki már rendelkezik gmail fiókkal: 

https://classroom.google.com  a linkre kattintva rögtön felugrik a meglévő gmail fiók, nem 

ezzel kell belépni! 

A név mellett megjelenő nyílra kattintva a lenyíló lehetőségek közül a másik fiók használata 

lehetőséget kell választani….. 

…..és utána felhasználónév, jelszó - és már bent is van. 

 

(A továbbiakban is majd minden belépésnél ezt az új fiókot kell kiválasztani, de akkor már 

nem kéri az e-mail címet és a jelszót.) 

 

Belépés minden más esetben: 

 

 
 

 

 

  

1. Email cím beírása 

2. Következő gomb 
megyomása 

3. jelszó beírása 

4. Következő gomb 
megyomása 

5. Tanuló szerepkör 
kiválasztása, ha 
kiadja lehetőségként 

http://www.classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


És már bent is van a felületen. 

 

 
 

 
 

 

 

Nagyban segíti az otthoni munkát, ha egy megszokott napirendet alakítanak ki. Erre 

korábban is felhívtam a figyelmet. Az szabadon eldönthető, hogy az aznapi tantárgyakkal 

milyen sorrendben foglalkozik a gyermek, az nem, hogy foglalkozik-e vele vagy sem. 

Fontos, hogy a munkának legyen kezdete és vége, ezért határoztuk meg a feladatok 

kiadásának idejét 8.30-12.00 óra közti időszakra, további kommunikációra pedig a 15.00-

17.00 óra közti időszakot. 

A gyermekeknek szabadidőre, kikapcsolódásra, mozgásra is szükségük van, függetlenül 

attól, hogy szinte teljes napjukat a lakásban kell tölteniük. Ajánlások, játékos, nem kötelező 

feladatok találhatóak a könyvtár és az öko foglalkozások alatt. 

Külön kérésre lehetőséget biztosítunk iskolapszichológusunkkal való 

kapcsolatfelvételre is. 

A tanulási feladatokat a gyermekek kapják, azokat nekik kell megoldaniuk, nem a 

szülőknek. A szülőknek a tananyagot sem kell megtanítania, leginkább csak kérjük, hogy kövesse 

nyomon, hogy a gyermek elvégzi-e feladatát, illetve segítse az informatikai nehézségek 

megoldásában. 

Adott tantárgy 
kiválasztása, látszik 
a feladat, határidő 

Vagy a 3 vonalra kattintva a 
következő kép látszik. 

Teendőkre kattintva látszanak a 
határidős feladatok 



Azonban az 1-3. osztályosok esetében kérjük, segítsék őket az értelmezésben is, hiszen tőlük 

még nem lehet teljes önállóságot várni. Most csak a közös munkánk eredménye lehet a 

tanulmányi előrehaladás. 

Tanóráink hosszát kb. 25-30 percnek tekintjük, melyhez kb. 15-20 perces házi feladat 

tartozik.  

A sikeres évzárásnak feltétele, hogy a diákok munkáját folyamatosan értékeljük. A 

számonkérés akkor jár osztályozással, ha ezt a feladat kiadása előtt jeleztük a diákoknak. 

Kérem Önöket, hogy gyermekük érdekében a digitális oktatás idején is folyamatosan 

tartsák a kapcsolatot az iskolával, legfőképpen az osztályfőnökükkel.  

A folyamatos kapcsolattartás azonban nem jelenti azt, hogy a nap 24 órájában bármikor keressük 

egymást telefonon, vagy üzenetek, e-mailek formájában. Kérem Önöktől is, hogy a 

kommunikáció elsődlegesen 8.30 – 17.00 óra között történjen. 

Szülői észrevételeiket, esetleges panaszukat, segítségkérésüket továbbra is az iskola 

Önök által is ismert elérhetőségein (telefon, email) tehetik meg. Minden tudomásomra jutott 

ügyre igyekszem mihamarabb választ adni. 

Kérem, haladéktalanul jelentkezzenek be a Google Classroom felületre, és ismerkedjenek meg 

vele, mert a továbbiakban ezt fogjuk használni. 

 

Jó egészséget és további sikeres együttműködést kívánok: 

 

Budapest, 2020. április 14. 

        Kovács Ilona 

                intézményvezető 
 


