1. Pobieranie Microsoft Teams
Każdy uprawniony do używania aplikacji otrzyma wiadomość e-mail o następującej treści:
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Proszę zignorować link w mailu.
Należy przejść na stronę https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app,
nacisnąć przycisk
i pobrać aplikację na komputer.

2. Aktywacja konta
Po włączeniu programu, zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się.

Należy użyć nazwy użytkownika oraz hasła podanych w wyżej wspomnianym mailu.
Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła. W pierwszym
polu należy wprowadzić hasło z wiadomości e-mail, w dwóch kolejnych jedno i to samo
hasło wymyślone przez użytkownika.

Następnie, użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego telefonu komórkowego lub
prywatnego adresu e-mailowego w celu weryfikacji. Należy wybrać tylko jedną z tych opcji.

telefon
adres e-mail

Poniżej przykład dla wybranej opcji telefonu komórkowego:

Tutaj podajemy (swój)
aktualny nr telefonu
Następnie wybieramy opcję
wiadomości tekstowej

Na podany telefon komórkowy przyjdzie 6-cyfrowy kod weryfikacyjny, który wpisujemy w
pole poniżej i klikamy przycisk „verify”(zweryfikuj).

Po wszystkim powinien pojawić się zielony znaczek przy wybranej opcji.

Po naciśnięciu „finish” jesteśmy w domu, mamy dostęp do narzędzia.
Po aktywacji przywita nas ekran początkowy:

3. Nawigacja
Szczególną uwagę należy zwrócić na pasek nawigacyjny wzdłuż lewego boku aplikacji:

W pierwszej kolejności użytkownik powinien wejść w kalendarz
i
zamienić domyślną opcję „tydzień roboczy” na „tydzień” aby odblokować
widok na sobotę oraz niedzielę.

Poniżej szczegółowe omówienie każdego z widoków:
•

Czat

W tym miejscu możemy wysyłać wiadomości tekstowe do jednej, kilku lub całej grupy osób.
Aby napisać do kogoś wiadomość należy wybrać go z listy dostępnej po lewej stronie. Jeżeli
nie widzimy osoby(lub osób), do których chcemy wysłać wiadomość naciskamy na przycisk
pozwalający nam utworzyć nowy czat:

Jeżeli chcemy utworzyć
nowy czat, naciskamy w to
miejsce

Mogę napisać bezpośrednio
do osób z tej listy, ponieważ
prowadziłem już z nimi czat

Następnie definiujemy do kogo chcemy napisać wiadomość. Może to być jedna osoba:

lub wiele:

Aby napisać do całej klasy patrz Zespoły

•

Kalendarz

W tym miejscu możemy zobaczyć swój plan zajęć.
Jeżeli zbliża się godzina zaplanowanej lekcji i chcemy do niej dołączyć, musimy odnaleźć
spotkanie w kalendarzu:

kliknąć w nie, a następnie wybrać przycisk

.

Kliknięcie tego przycisku
przenosi nas do poczekalni

Przycisk
przenosi nas do poczekalni, gdzie możemy przygotować się do
spotkania. W tym miejscu użytkownik określa, czy chce być widziany i słyszany. Przykład:

Włączanie/wyłączanie
kamery
Włączanie/wyłączanie
mikrofonu
Włączanie/wyłączanie
rozmycia tła(działa tylko,
gdy włączona jest kamera)

Wszystkie ustawienia można oczywiście będzie zmienić podczas rozmowy. Jeżeli jesteśmy
gotowi klikamy
Lekcja.

•

. Żeby dowiedzieć się jak działa rozmowa patrz rozdział

Zespoły

W tym miejscu nauczyciele będą publikować kartkówki i pisać klasowe ogłoszenia.

Tu klikamy, żeby zobaczyć
ogłoszenia klasowe z
matematyki w klasie 5B

Po wejściu do klasy wchodzimy w zakładkę Ogłoszenia, gdzie jesteśmy w stanie wydać
komunikat widoczny przez całą klasę i nauczyciela. Powinien to być domyślny kanał
komunikacji uczeń <-> nauczyciel.

Tutaj klikamy, aby wrócić do
widoku wszystkich klas

Tu piszemy wiadomości

Wybieramy tę opcję, aby
napisać wiadomość do całej
klasy

4. Rozmowa/Lekcja
Kiedy poruszymy myszką podczas Rozmowy/Lekcji, pojawi się belka z
ustawieniami:

W tym miejscu podobnie jak w poczekalni możemy:
• Włączyć/Wyłączyć kamerę
• Włączyć/Wyłączyć mikrofon
Poza tym pojawiło się kilka nowych opcji:
•

Udostępnianie ekranu – Opcja zarezerwowana dla nauczyciela.

•

Ikona czatu. Po jej kliknięciu, po prawej stronie pojawi się okienko
czatu, gdzie wszyscy uczestnicy rozmowy mogą pisać do siebie
wiadomości tekstowe.

•

Lista uczestników. Tu możemy zobaczyć wszystkie osoby, z
którymi rozmawiamy.

