
Apple Oktatás 

A Leckefüzet 
app beállítása

A Leckefüzet alkalmazással a tanárok egyszerűen oszthatnak ki feladatlapokat, illetve jelölhetnek ki feladatokat 
különböző oktatási appokban. Azt is nyomon követhetik, hogy hogyan haladnak a tanulók, és valós időben 
dolgozhatnak együtt velük. A következő lépésekkel állítható be a Leckefüzet alkalmazás a tanárok és a diákok 
számára:

1. Az intézmény regisztrálása vagy egy programból való átvitele az Apple School Managerbe. 
Az Apple School Manager egy egyszerűen használható webes portál, amellyel a rendszergazdák felügyelhetik a felhasználókat, az eszközöket és 
a tartalmakat. Segítségével egyetlen központi helyről kioszthatók a felügyelt Apple ID-k, beállíthatók a készülékek, beszerezhetők a szükséges 
alkalmazások és könyvek, a tanárokat pedig elláthatja az intézmény mindazokkal az eszközökkel, amelyekkel még érdekesebbé tehetik a tanulást. 
Részletes útmutatóval szolgálunk az iskolák Apple School Managerbe való regisztrálásához, illetve egy programból való átviteléhez. 

2. A tanárok és diákok fiókjainak létrehozása. 
Az Apple School Managerben egyszerűen létrehozható fiókokkal az intézmény hozzáférést biztosíthat a diákoknak a Leckefüzet alkalmazáshoz és 
az Apple egyéb fontos szolgáltatásaihoz – többek között 200 GB ingyenes iCloud-tárhelyhez. Mindez az iskola, illetve a tankerület adatvédelmi 
szabályainak betartásával történik. Tipp: Ha az iskola az összevont hitelesítés használatához összekapcsolja az Apple School Managert 
a Microsoft Azure Active Directory szolgáltatással, a diákok és az oktatók eddigi meglévő bejelentkezési adataikkal jelentkezhetnek be. Részletes 
útmutatóink ismertetik a fiókok összevont hitelesítéssel, SIS-integrációval vagy SFTP-vel való létrehozásának lépéseit. 

3. Az osztályok beállítása a Leckefüzetben. 
A SIS- vagy SFTP-kapcsolatokban szereplő osztályok automatikusan létrehoznak egy osztályt a Leckefüzet alkalmazásban is. Ezek az osztályok 
a diákok csatlakozásával vagy távozásával párhuzamosan automatikusan frissülnek. A tanároknak ezenkívül azt is lehetővé teheti az intézmény, hogy 
közvetlenül hozhassák létre, szerkeszthessék vagy törölhessék saját osztályaikat a Leckefüzet appban. Ehhez mindössze az „Osztályok létrehozása, 
szerkesztése és törlése” jogosultságot kell engedélyezni az oktatói jogosultságok között az Apple School Managerben. 

4. A Leckefüzet beszerzése az Apple School Manager Alkalmazások és könyvek területén. 
Az Apple School Manager együttműködik az iskola MDM-rendszerével, így nagy tételben is beszerezhetők az alkalmazások licencei. Minden 
készüléket frissíteni kell az iPadOS 13.5-ös vagy újabb verziójára. Ha ez megvan, a Leckefüzet távolról hozzárendelhető a tanári és tanulói 
készülékekhez, és telepíthető rájuk. További információ az alkalmazások és könyvek kezeléséről az Apple School Managerben. 

5. A tanulói előrehaladás rögzítésének engedélyezése az intézmény számára az Apple School Managerben. 
Ha a Leckefüzet appban engedélyezték az előrehaladás rögzítését, akkor a tanárok bármely ClassKit-kompatibilis alkalmazásban ellenőrizhetik, hogy 
hogyan haladnak a diákok a nekik kiosztott feladatok teljesítésével. A Leckefüzet app a funkció letiltása esetén is használható.  
Tipp: Az Apple School Manager Alkalmazások és könyvek szakaszában a „Leckefüzettel használható” felirat jelöli azokat a ClassKit-kompatibilis 
appokat, amelyek támogatják a diákok előrehaladásának rögzítését a Leckefüzet alkalmazásban. Részletes információ a tanulói előrehaladás 
rögzítésének engedélyezéséről. 

A portál használatba vételéhez az Oktatási intézmények támogatása webhelyen találhatók további segédletek.
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