INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI TEAMS
1.
2.
3.
4.

Zaloguj się do dziennika elektronicznego.
Wybierz kafelek UCZEŃ NOWOŚĆ
Z menu po lewej stronie wybierz opcję DOSTĘP OFFICE365
Przepisz na kartkę LOGIN i hasło pierwszego logowania.

5. Wejdź na stronę portal.office.com
6. Wybierz opcję zaloguj, wpisz spisany login kliknij przycisk “kolejny” a następnie hasło
pierwszego logowania.
7. W kolejnym etapie nastąpi możliwość zmiany hasła. Aktualne hasło to Student.123,
następnie wpisz dwa razy nowe hasło pamiętając, aby użyć dużej litery, jakiś znak i cyfrę lub
cyfry.
8. Po zalogowaniu wybierz z górnego lewego rogu 9 kropeczek
aplikację TEAMS

a następnie

9. Po wybraniu aplikacji portal będzie nam sugerował żebyśmy pobrali i zainstalowali aplikację
na komputer. Można oczywiście to zrobić - łatwiej będzie się łączyć, ale jeśli nie chcemy to
wybieramy napis “Zamiast tego użyj aplikacji internetowej”.
10. Po zalogowaniu do TEAMSów należy wybrać właściwy zespół klasowy.

11. U góry w menu WPISY służy do rozmów (chat) z nauczycielem. Jest to kanał ogólny dla
całego zespołu. Tutaj także pojawi się informacja na fioletowym tle o lekcjach online. W
takiej sytuacji należ wybrać opcję DOŁĄCZ. Oczywiście po wcześniejszej informacji
nauczyciela, kiedy takie połączenie się odbędzie. (PUNKT 14)
12. W menu PLIKI nauczyciel będzie zostawiał materiały dotyczące lekcji.
13. W menu NOTES ZAJĘĆ nauczyciel będzie wprowadzał lekcję, temat oraz wszelkie informacje
dotyczące lekcji.

Po wciśnięciu tej strzałki rozwinie się boczne menu, w którym będzie można wybrać kolejne lekcje

14. LEKCJE ONLINE odbywać się będą po wcześniejszej informacji nauczyciela o godzinie i dacie.
Informacja o rozpoczętym spotkaniu pojawi się we WPISach

Do spotkania należy dołączyć przez wciśnięcie przycisku DOŁĄCZ.

W otwartym oknie będzie można usłyszeć nauczyciela lub zobaczyć udostępniany przez niego
obraz. Jednocześnie na naszym oknie pojawi się małe menu

W którym możemy wyłączyć lub włączyć kamerkę, wyciszyć mikrofon, udostępnić swój pulpit czy
podnieść rękę, jeśli chcemy coś powiedzieć. Po lekcji online klikamy na czerwoną słuchawkę.
15. Aplikacja TEAMS służy zarówno do prowadzenia lekcji zdalnych jak i lekcji online.
Jednocześnie pozwala na kontakt z nauczycielem po przez aplikacje CHATS.

