
Tanulóknak: Az iparis Google 
fiók használatba vétele

A művelet nem regisztráció, hanem bejelentkezés a már 
létező tanulói fiókba, majd saját jelszó beállítása.
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Mi ez az egész? 

Iskolánk regisztrált a "Google Suite for Education" 
programba.

Ez azt jelenti, hogy az iskola igénybe veheti a Google 
szolgáltatásait úgy, mintha ez az iskola saját rendszere 
lenne.

A rendszerben az iskola minden szereplője (diák, tanár) 
kap egy fiókot, amelybe belépve levelezhet, classroomot 
használhat, fájlokat tárolhat a 
felhőben,videokonferencián vehet részt, stb. 
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Belépés
Az iparis Google fiókodba nem tudsz bejelentkezni a 
privát gmail-es fiókod adataival, csak az iskolaival.

Az iskolai Google fiókod email címe a következő formát 
követi:

iparisfelhasználóneved@ipari.vein.hu

Pl.: 12c-szabo@ipari.vein.hu

Az iparis email címedet és a kezdő jelszót az osztályfőnököd az első 
osztályfőnöki órán mondta el. Ha nem tudod az adataidat, keresd 
az ofőt vagy az iskolai rendszergazdát (elérhetőségek a 
dokumentum végén)!
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A belépés 
folyamata

Egy internet böngésző program címsorába írd be a 
gmail.com címet és üss entert!
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A belépés 
folyamata

Ha megjelenik a privát 
postafiókod tartalma, akkor 
jelentkezz ki, ehhez kattints a 
nyilakkal jelzett helyeken!
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Ha nem jelenik meg a saját 
postafiókod, akkor folytasd a 
7. oldalon! 



A belépés 
folyamata

A kijelentkezés után 
kattints a "Másik 
fiók használata" 
lehetőségen!

Ha nem látsz ilyen 
lehetőséget folytasd 
a 7. oldalon!
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A belépés 
folyamata

Írd be az iparis Google 
fiókod email címét és 
kattints a "Következő" 
feliratú gombra!
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A belépés 
folyamata

Add meg a kezdő 
jelszót és kattints a 
"Következő" feliratú 
gombra!
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A belépés 
folyamata

Találd ki és írd be kétszer 
az új jelszavadat, majd 
kattints a "Következő" 
feliratú gombra! 

A jelszavadat jól jegyezd 
meg és ne áruld el 
senkinek!
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Váltás a 
Classroom-ra

A fiókodba belépve először a 
levelezésedet látod. Ha át 
akarsz váltani a Classroom 
alkalmazásra, akkor kattints a 
nyíllal jelzett helyeken!
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Ha problémád van a belépéssel, erre a címre írj 
emailt!

admin@ipariszakkozep.hu
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