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Logáil isteach. 

Modh 1:  

Oscail chrome ar do ríomhaire. Beidh cnaipe ‘gmail’ ar barr ar dheis. Brú ar seo agus 

tiocfaidh leathanaigh suas ag lorg na sonraí tugtha duit ón scoil. Osclóidh an bosca ephost 

an modh seo.  

 

Modh 2: 

Téigh chuig colaistedaibheid.ie. Ar an leathanach baile tá nasc ann chun dul díreach chuig an 

leathanaigh logail isteach.  

 

Modh 3:  

Lean an nasc seo https://mail.google.com/ . 

 

Nóta Tábhachtach: 

Is í chrome an brabhsálaí is fearr chun a bheith ag obair ar GSuite. Tá logáil isteach ann do 

chrome é féin comh maith agus má tá seo difriúil ón cuntas istigh sna aipeanna, d’fhéadfadh 

roinnt dos na aipeanna gan oibriú i gceart. Is fiú é seo a sheicéail má tá fadhbanna le 

doiciméidí nó obair a dhéanamh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anseo don cuntas 

ephost 

Anseo léiríonn sé cén 

cuntas atá tar éis logáil 

isteach ar chrome.  

https://mail.google.com/


Google Classroom: 

Tá dhá slí gur féidir dul chuig google classroom 

1. Téigh go dtí an cuntas ephost ag baint úsáid as an modh thuas luaite. Is féidir le 

múinteoirí cuireadh a thabhairt duit díreach chuig do bhosca isteach.  

2. Is féidir múinteoir cód a thabhairt duit agus úsáideann tú é seo laistigh de classroom 

chun tú fhéin a chur sa rang.  

 

Modh 1:  

Lean na treoracha thuas. Oscail an ephost ón múinteoir agus lean an nasc laistigh. Osclóidh 

bhrabhsálaí nua ort.  

 

Modh 2: 

Lean na treoracha thuas chun dul chuig do bhosca isteach. 

Sa chúinne ar barr agus ar dheis, brúigh ar an logo dos na aipeanna google . Brúigh ar 

classroom. 

Laistigh de classroom cífidh tú comhartha dearfach ar barr ar dheis. Brúigh ar sin agus 

tiocfaidh ‘join class’ suas. Cuir isteach an cód anseo.   

 

 

Ag déanamh obair ar Google Classroom 

 

Is féidir le do mhúinteoir obair a thabhairt duit agus sprioc a chur leis. 

Ag obair ar tascanna curtha chugat. 

Ag cur isteach obair atá déanta agat. 

 

Is féidir tacaíocht a lorg faoi google classroom anseo 

 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9073815?hl=en&ref_topic=9050121
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020285?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277


Google Docs, Sheets, Slides, Forms agus aipeanna eile.  

 

Is féidir aon aip a oscailt ón bosca isteach san ephost nó ó aip eile. Brúigh ar an lógó  atá 

ar dheis agus ar barr agus tiocfaidh na aipeanna go léir suas duit.  

 

Is féidir tacaíocht a lorg faoi úsáid na aipeanna seo anseo 

 

 

 

Nótaí tábhachtach faoi úsáid an chóras GSuite don oideachas i gColáiste 

Diabhéid 

- Is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile ar líne.  

- Is í an Leasphríomhoide an ‘administrator’ ar na cuntaisí don scoil. 

- Má chailleann tú do pasfhocail agus an scoil ar oscailt, abair le do mhúinteoir ranga 

go bhfuil pasfhocail nua uait.  

- Má chailleann tú do pasfhocail agus an scoile dúnta, is féidir dul i dteangmháil le 

tacaiochtdigiteach@colaistedaibheid.ie. 

- Ní choir do thuistí a bheith ag dul i dteangmháil le múinteoirí tríd córas na daltaí. Is 

tríd na gnáth bealaí a ba cóoir teangmháil a dhéanamh le múinteoir más gá. (Dialann 

nó oifig na scoile) 

- Is faoin caighdeán leagtha síos sa pholasaí Úsáid Inghlactha agus an Polasaí 

Frithbhulaíochta a úsáidtear an córas GSuite. Más míúsáid a tharlaíonn is faoi na 

polasaí seo a bheidh daileáil leis.  

https://support.google.com/docs/?hl=en#topic=1382883
mailto:tacaiochtdigiteach@colaistedaibheid.ie

