Classroom használata hallgatók számára
Belépés a Classroom-ba:
1. Lépjünk fel az alábbi linkre: https://classroom.google.com
(Alternatív megoldásként a Google.com –on a jobb felső sarokban található 9 kis
pöttyre kattintva keressük meg a Classroom-ot / Tantermet, és ott kattintsunk rá!)
2. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a jobb felső sarokban lévő aktuális bejelentkezésünk
a főiskolai e-mail címünk. A 9 kis pötty melletti körre rákattintva láthatjuk, hogy
melyik e-mail fiókunkban vagyunk benne, ha ez nem az AVKF-es lenne, akkor itt
tudunk
átváltani
/
bejelentkezni
arra!
3. Ha még nem rendelkezik AVKF-es e-mail címmel / nem tud belépni az AVKF-es email címébe, akkor kérjük, hogy írjanak az it@avkf.hu –ra, ők az illetékesek ebben.
A Tanulmányi Osztály nem tud az e-mailekben és jelszavukban segíteni!
AVKF-es e-mail cím rögzítése a Neptunban:
1. A legfontosabb dolog, hogy a hallgatóknak legyen AVKF-es e-mail címük. Ezt az email címet rögzíteniük kell a Neptunon belül is, hogy az oktatók erre tudják elküldeni
az adott kurzusok meghívókódját.
2. Lépjünk be a Neptunba, majd azon belül a Saját adatok -> Elérhetőségeket válasszuk.
Itt az E-mail címek fülön tudunk az „Új Email” gombra kattintva az Email címhez írjuk
be
az
avkf.hu-s
e-mail
címünket.
3. Kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint a kommunikációhoz is az avkf-es e-mail
címüket használják!
Belépés a Classroom-ba / Kurzuskódok:
1. Amennyiben az oktató küldött számunkra kurzuskódot, akkor Classroom-on belül
tudjuk a jobb felső sarokban található + gombra kattintva, majd a „Jelentkezés a
kurzusra” opción belül beírjuk a kódot, és így csatlakozhatunk.
2. Alternatív megoldásként lépjünk be a Neptunba, azon belül a Tárgyak -> Felvett
kurzusok menüpontra. Itt ha rákattintunk egy kurzusra, akkor alul a „Leírás”-nál
látható az adott kurzus Classroom kódja és/vagy kurzuskódja, aminek segítségével
tudunk csatlakozni.
Meet link-ek elérhetősége:
1. Miután csatlakoztunk egy Classroom kurzusra, akkor ahhoz tartozik egy Meet link,
ami az adott kurzus neve alatt található. Mindig, mikor órarendileg időpontunk van,
akkor erre a linkre kattintva tudunk csatlakozni az órához.

