Gmail fiók létrehozása gyerekeknek

Felkeresni a Google kezdőlapját, ahol a Gmail-re kell kattintani
Kijön egy ablak, ahol kiválasztjuk, hogy új fiókot hozunk létre-felteszi a kérdést, hogy magunknak vagy
vállalti célra, a azt választjuk, hogy magunknak.
Ezután a fiók létrehozása történik:

Google-fiók létrehozása
Családnév
Utónév
Felhasználónév
@gmail.com
Betűket, számokat és pontokat használhat

Inkább a jelenlegi e-mail-címem használata
Jelszó
Legalább 8 karaktert használjon, és szerepeljenek köztük betűk, számok és szimbólumok is

Megerősítés
Következő

Itt a gyermek valós adatait adjuk meg
A felhasználónév az osztály/betűjele (pl. 5b) majd egy pont majd a vezetéknév, újra pont, vnet
@gmail.com adatokból áll össze:
pl. 5b.kisstamas.vnet@gmail.com mindig kisbetűket használunk ékezet nélkül, szóköz nélkül! Ezután
a jelszót kell kitalálni, majd újra beírni és megerősíteni. Majd a következő gombra kattintani. Következő
ablaknál a telefonszám megerősítését kéri, saját számunk helyes formátumban beírva és érkezik egy
sms. A következő ablakban be kell írni az sms-ben kapott ellenőrző kódot. Ha megérkezik a kód, csak a
számokat kell beírni, majd az ellenőrzés gombra kattintani.
A következő ablakban üdvözöl a Google:

Üdvözli a Google!
5b.kisstamas.vnet@gmail.com
Telefonszám (nem kötelező)
Telefonszámát a fiók védelmének biztosítása érdekében használjuk. Mások nem láthatják.

Biztonsági e-mail-cím (nem kötelező)
A fiókbiztonság megőrzéséhez használjuk fel

év

Hónap
Nap

Születésnap

Nem
Miért kérjük ezeket az adatokat?
Következő

Telefonszámot kér ami nem kötelező, a másik lehetőség, hogy a SAJÁT e-mail fiókunk jelszavát adjuk
meg. A következő gombra kattintás után ez jelenik meg:

Fiók összekapcsolása szülővel
A fiók létrehozásának befejezéséhez szülőre van szükség. A szülő nyújt további segítséget a fiók
kezelésében addig, amíg el nem éred a 16 éves (vagy az országodban meghatározott) életkort.

A bejelentkezéshez a szülők egyikére van szükség
Ahhoz, hogy befejezhesd Tamás fiókjának létrehozását, valamelyik szülőnek be kell jelentkeznie.

Szülői e-mail-cím vagy telefonszám
Következő

Ide a saját e-mail címünket adjuk meg, majd következő gombra kattintunk. Ekkor a telefonunkra a
Google küld egy kérdést, hogy tényleg mi vagyunk a szülők, itt az igenre kattintunk.
Ezután egy tájékoztatás van, hogy hogyan tudunk gyerekünknek segíteni a fiók használatában, olvasás
után a következő gombra kell kattintani.
Majd közli velünk a Google, hogy gyermekünk csatlakozott a családi csoportunkhoz, itt az elfogadás
gombra kattintunk.
A következő ablakban leellenőrizzük a gyermek adatait és a következő gombra kattintunk.
Ezután a szülői beleegyezés jelenik meg, majd alap alján két kis négyzet, amibe pipát kell elhelyezni,
majd az elfogadom gombra kattintani.
Felugrik egy kisebb ablak a biztonság kedvéért, itt is megerősítésre kell kattintani.
Újra a szülői beleegyezés nyílik meg, ahol ismét a saját fiókunk jelszavát kell megadni (választható a
bankkártya szám is), majd a következő gombra kattintani. Ezután kicsi várakozás és közlik, hogy
elkészült gyermekünk fiókja, most a tovább gombra kell kattintani.
Ezzel ekészült a gyermek fiókja.
a felhasználónév és a jelszó párosával be is tud jelentkezni a levelő programba.

