Microsoft Teams vo vzdelávaní

Zistite viac o Teams

Príručka pre rýchly štart
Ste nováčikom v aplikácii Microsoft Teams vo vzdelávaní? Použite túto príručku a získajte základné informácie

Ovládajte Microsoft Teams
Prostredníctvom týchto tlačidiel prepínajte
medzi informačným kanálom aktivity,
chatom, vašimi tímami, zadaniami,
kalendárom a súbormi.

Začnite nový chat

Použite príkazové políčko

Spravujte nastavenia profilov

Spustite súkromný chat vo dvojici alebo
konverzáciu v malej skupine.

Vyhľadávajte konkrétne položky alebo ľudí,
vykonávajte rýchle akcie a spúšťajte
aplikácie.

Zmeňte nastavenia aplikácie, zmeňte svoj
obrázok alebo si stiahnite mobilnú
aplikáciu.

Pripojte sa k tímu alebo si ho
vytvorte
Nájdite tím, ktorý hľadáte, pripojte sa
prostredníctvom kódu alebo si vytvorte
vlastný.

Spravujte svoj tím
Zobrazte a organizujte tímy
Kliknutím zobrazíte svoje tímy. Potiahnite
dlaždice tímu a nanovo ich usporiadajte.

Nájdite osobné aplikácie
Kliknutím vyhľadajte a spravujte svoje
osobné aplikácie.

Pridajte alebo odstráňte členov, vytvorte
nový kanál alebo získajte odkaz pre tím.

Zobrazte svoj tím
Kliknutím otvoríte svoju triedu alebo tím
zamestnancov.

Čo je to tím?

Pridávajte aplikácie
Spustením aplikácií si môžete prehliadať
alebo vyhľadávať aplikácie, ktoré môžete
pridať do Teams.

Tím môžete vytvoriť alebo sa môžete do
nejakého pripojiť, ak chcet spolupracovať
s určitou skupinou ľudí. Veďte
konverzácie, zdieľajte súbory a používajte
zdieľané nástroje so skupinou – všetko na
jednom mieste. Táto skupina by mohla
pozostávať z triedy študentov
a pedagógov, skupiny zamestnancov
a pedagógov spolupracujúcich na určitej
téme alebo dokonca zo skupiny pre
študentský klub alebo iné mimoškolské
aktivity.
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Triedne tímy
Triedne tímy poskytujú špeciálne schopnosti pripravené na mieru pre výučbu a vzdelávanie
Pridávajte kanály a spravujte svoj tím
Môžete zmeniť nastavenia tímu, pridávať
členov do triedneho tímu a pridávať kanály.

Otvoriť zadania a známky
Zadania umožňujú pedagógom vytvárať a rozdeľovať zadania. Študenti môžu dokončiť a odovzdať svoje zadania
bez opustenia aplikácie. Pedagógovia môžu pomocou karty Známky poskytnúť spätnú väzbu k zadaniam
a sledovať pokrok študentov. Študenti môžu tiež vidieť svoj pokrok.

Pridávajte karty

Každý tím má kanály
Kliknite na niektorý, ak chcete vidieť súbory
a konverzácie o danej téme, triednej jednotke
alebo aktuálnom týždni. Môžete mať dokonca
aj súkromné kanály pre skupinové projekty!
Každý tím má všeobecný kanál. Otvorte
nastavenia kanálu a pridajte nové kanály,
spravujte notifikácie a ďalšie nastavenia.

Objavujte a pripínajte aplikácie, nástroje,
dokumenty a mnoho ďalších, aby ste obohatili
svoju triedu. Neustále pridávame ďalšie karty
zamerané na vzdelávanie. Nazabudnite sem
pravidelne nazrieť.

Zdieľajte súbory
Umožnite členom triedy, aby videli súbor
alebo na ňom spoločne pracovali.

Začnite diskusiu v triede
Sem zadajte a formátujte správu alebo
oznámenia. Pridajte súbor, emotikony, GIF
alebo nálepku na oživenie!

Formátujte svoju správu
Pridajte predmet, formátujte text,
skonvertujte správu na oznámenie,
uverejnite príspevok vo viacerých tímoch
alebo kontrolujte, kto môže odpovedať
a mnoho ďalších.

Pridajte viac možností na písanie
správ
Kliknutím sem pridáte nové možnosti na
písanie správ, ako sú prieskumy, pochvala
a mnoho ďalších na oživenie diskusie v triede.
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Naplánujte si stretnutie so svojím tímom alebo triedou
Organizujte triedy, stretnutia pre spoluprácu zamestnancov alebo školenia prostredníctvom online stretnutí

Kliknite na Stretnúť sa teraz pod oblasťou, kde píšete správu, ak
chcete začať stretnutie v kanáli. (Ak kliknete na Odpovedať a následne
na Stretnúť sa teraz, stretnutie bude založené na danej konverzácii.)
Zadajte názov stretnutia a následne začnite pozývať ľudí.

Vyberte Stretnúť sa teraz, ak chcete stretnutie začať okamžite, alebo Naplánovať stretnutie, ak chcete stretnutie naplánovať
v budúcnosti. Členom kanálu sa v kalendári zobrazí pozvánka na stretnutie, ak sa rozhodnete naplánovať ho na neskôr.
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Naplánujte si stretnutie so svojím tímom alebo triedou
Organizujte triedy, stretnutia pre spoluprácu zamestnancov alebo školenia prostredníctvom online stretnutí
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Začnite stretnutie hneď teraz
Pridávanie účastníkov priamo do stretnutia,
ktoré sa začne hneď teraz.

Pridať nové stretnutie
Naplánujte nové stretnutie na diskusiu
naživo s až 250 ľuďmi alebo naplánujte
podujatie naživo pre podujatie vysielané
prepojenia širšie publikum.
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Pripojte sa k stretnutiu
Organizujte triedy, stretnutia pre spoluprácu zamestnancov alebo školenia prostredníctvom online stretnutí

Nájdite pozvánku na stretnutie v kanáli svojho tímu alebo vo vašom kalendári Teams

Kliknutím na Pripojiť sa sa pripojíte k stretnutiu.
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Pripojte sa k stretnutiu
Organizujte triedy, stretnutia pre spoluprácu zamestnancov alebo školenia prostredníctvom online stretnutí

Nájdite pozvánku na stretnutie v kanáli svojho tímu alebo vo vašom kalendári Teams. Kliknite, ak
chcete otvoriť položku stretnutia a vyberte Pripojiť sa.

Dôkladne skontrolujte vstup zvuku a videa, zapnite kameru a zrušte stlmenie mikrofónu, aby vás
bolo počuť. Vybraním Pripojiť sa sa zúčastníte stretnutia.
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Zúčastnite sa stretnutia
Zdieľajte video, hlas alebo vašu obrazovku počas online hovoru.

Posielajte chatové správy
Posielajte chatové správy, zdieľajte odkazy,
pridávajte súbory a mnoho ďalších. Zdroje,
ktoré zdieľate, budú dostupné po stretnutí.

Zapnite a vypnite váš informačný kanál
videa.

Opustite stretnutie

Stlmte sa a zrušte stlmenie.

Pridajte účastníkov do stretnutia.

Stretnutie bude pokračovať aj po vašom
odchode.

Zdieľajte svoju obrazovku a zvuky
z vášho počítača.

Získajte prístup k dodatočným
kontrolám hovoru
Začnite nahrávanie stretnutia, zmeňte nastavenia
vášho zariadenia a mnoho ďalších.
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Priradené úlohy
Vytvorte pre študentov vzdelávacie aktivity prostredníctvom integrovaných aplikácií Office

Zobrazte
nadchádzajúce zadania

Pridať zdroje
Zosúlaďte zadanie s obsahom
z OneDrive, vášho zariadenia,
odkazov a iné.

Zobrazte nadchádzajúce
a odovzdané zadania
podľa triedy alebo ich
zobrazte naprieč
všetkými vašimi triedami.
Výber zadania vám
umožní odovzdať ho
alebo zobraziť spätnú
väzbu a dosiahnuté
hodnotenie.

Priradiť triedam alebo
jednotlivcom
Zadania môžu byť distribuované
viacerým triedam alebo
personalizované jednotlivým
študentom.

Pridať rubriku známkovania
Použite nástroj rubriky na vytvorenie
prispôsobiteľnej rubriky na
opakované použitie pre študentov
na nahliadnutie a pre vás na
ohodnotenie ich práce.

Upravte dátumy odovzdania,
dátum uzávierky
a naplánujte zadanie
Prispôsobte všetky dátumy a časy,
ktoré sú dôležité pre zadanie.
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Klasifikácia
Poskytnite študentom spätnú väzbu, známky a sledujte pokrok študentov v karte so
známkami.

Zobrazte nadchádzajúce zadania
Zobrazte nadchádzajúce a odovzdané zadania podľa triedy
alebo ich zobrazte naprieč všetkými vašimi triedami. Výber
zadania vám umožní odovzdať ho alebo zobraziť spätnú
väzbu a dosiahnuté hodnotenie.

Vráťte a skontrolujte zadania pomocou slučky
spätnej väzby
Zanechajte komentáre, vykonajte úpravy, ohodnoťte pomocou
kritérií/štandardov, overujte podobnosť v zobrazení
známkovania a mnoho ďalších.
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Prihláste sa

Začnite konverzáciu

V systéme Windows kliknite na Štart > Microsoft Teams.
V systéme Mac prejdite do priečinku Aplikácie a kliknite na Microsoft Teams. Na
mobile klepnite na ikonu Teams . Potom sa prihláste pomocou svojej školskej emailovej adresy a hesla.

S celým tímom... Kliknite na Teams, vyberte tím a kanál, napíšte svoju správu a kliknite na
Odoslať.
S osobou alebo skupinou... Kliknite na Nový chat, napíšte meno osoby alebo skupiny do políčka
Pre, napíšte svoju správu a kliknite na Odoslať.
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Obohaťte svoje príspevky v kanáli
Vytvorte triedne oznámenia a príspevky. Upravte svoj príspevok, aby ste získali pozornosť svojich študentov, kontrolujte, kto vám odpovie, a uverejňujte príspevky naprieč viacerými kanálmi.
Zmeňte typ svojej správy
Vyberte, ak chcete začať novú tému
konverzácie alebo uverejniť
oznámenie.

Naformátujte svoj text
Zmeňte farbu textu, formát a štýl.

Pridať predmet
Pridaním predmetu bude téma vášho
nového príspevku zrozumiteľná.

Pridať predmet
Kliknite sem, ak chcete svoju správu
vytvoriť v režime bohatého formátu.

Kontrolujte, kto môže
odpovedať

Uverejnite príspevok v akomkoľvek
kanáli alebo tíme

Umožnite každému, aby
odpovedal na váš príspevok,
alebo obmedzte odpovede
len na moderátorov.

Uverejnite svoju správu v hociktorom z vašich
tímov alebo kanálov súčasne. Ideálne pre
vysielanie dôležitého oznámenia!

Zmeňte dôležitosť svojej správy
Označte svoju správu ako dôležitú, ak chcete
k vášmu príspevku pritiahnuť viac pozornosti.
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Robte video a audio hovory

@spomeňte niekoho

Kliknite na Videohovor alebo Audiohovor a zavolajte niekomu z chatu. Ak
chcete zavolať na číslo, kliknite na Hovory na ľavej strane a zadajte telefónne
číslo. Zobrazte históriu svojich hovorov a hlasovú schránku na rovnakom mieste.

Ak chcete upútať niekoho pozornosť, napíšte @ a jeho/jej meno (alebo ho/ju
vyberte zo zoznamu, ktorý sa zobrazí). Napíšte @názovtímu , ak chcete poslať
správu každému v tíme alebo @názov kanála, aby ste informovali ľudí, ktorí si
tento kanál zaradili k obľúbeným.

Odpovedajte na konverzáciu
Kanálové konverzácie sú organizované podľa dátumu a následne podľa vláken.
Nájdite vlákno, na ktoré chcete odpovedať, a následne kliknite na Odpovedať.
Pridajte svoje myšlienky a kliknite na Odoslať.

Pridajte emotikony, mémy alebo GIF
Kliknite na Nálepku pod políčkom, kde píšete svoju správu, potom si vyberte mém
alebo nálepku z jednej z kategórií. Takisto sú tam aj tlačidlá na pridanie emotikonu
alebo GIF. Pre extra zábavu vyhľadajte MicrosoftEDU vo vyhľadávaní GIF!
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Majte veci pod kontrolou

Zdieľajte súbor

Kliknite na Aktivita naľavo. Informačný kanál vám zobrazuje všetky upozornenia
a všetko, čo sa nedávno udialo v kanáloch, ktoré sledujete. Je to tiež miesto, kde
uvidíte upozornenia o svojich zadaniach.

Kliknite na Priložiť pod políčkom, do ktorého píšete správy, vyberte umiestnenie súboru
a následne požadovaný súbor. V závislosti od umiestnenia súboru dostanete možnosti
nahrať kópiu, zdieľať odkaz alebo iné spôsoby zdieľania.

Pridajte kartu v kanáli

Pracujte so súbormi

Kliknite na + pri kartách vo vrchnej časti kanálu, kliknite na aplikáciu, ktorú
chcete, a potom sledujte nápovedy. Použite Vyhľadať, ak neuvidíte
aplikáciu, ktorú chcete.

Kliknite na Súbory na ľavej strane, aby sa vám zobrazili všetky súbory zdieľané naprieč
vašimi tímami. Kliknete na Súbory vo vrchnej časti kanálu, aby sa vám zobrazili všetky
súbory zdieľané v danom kanáli. Kliknite na Viac možností ... vedľa súboru, ak chcete zistiť,
čo s ním môžete urobiť. V kanáli môžete okamžite zmeniť súbor na kartu v hornej časti!
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Vyhľadávajte veci

Pridávajte aplikácie

Do príkazového poľa v hornej časti aplikácie zadajte frázu a stlačte kláves Enter.
Následne vyberte Správy, Ľudia alebo kartu Súbory. Vyberte položku alebo
kliknite na Filtrovať, aby ste zúžili výsledky vyhľadávania.

Kliknite na Aplikácie naľavo. Tu si môžete vybrať aplikácie, ktoré chcete použiť
v Teams, zvoliť vhodné nastavenia a Pridať.

Ďalšie kroky s Microsoft Teams
Nájdite svoje osobné aplikácie

Získajte pokyny na výučbu a vzdelávanie s Teams Môžete tiež kliknúť na
ikonu Pomoc v Teams, ak chcete získať prístup k témam pomoci a školeniu.

Kliknite na Viac pridaných aplikácií, ak chcete zobraziť svoje osobné aplikácie. Tu
ich môžete otvoriť alebo odinštalovať. Pridajte ďalšie aplikácie pod Aplikácie.

Články s pokynmi o výučbe v Teams.
1-hodinové online kurzy v Centre Microsoft Educator:
• Ako učitelia využívajú Teams vo svojom profesionálnom živote –
Transformujte výučbu s Microsoft Teams.
• Vyučovanie v triednych tímoch –Vytvorenie kolaboratívneho vyučovacieho
prostredia s triednymi tímami.

Získajte ďalšie príručky pre rýchly štart
Naše bezplatné príručky pre rýchly štart pre vaše ďalšie obľúbené aplikácie si môžete
stiahnuť na stránke https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317.

