Instrukcja logowania –uczeń / rodzic do aplikacji Teams

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Poniższa instrukcja ma za zadanie ułatwić i umożliwić korzystanie z nowoczesnych narzędzi
edukacyjnych.
Takim narzędziem jest program MS Teams, wchodzącym w skład pakietu Office 365, w którym będą
prowadzone lekcje on-line. Każdy użytkownik otrzymuje od wychowawcy indywidualne dane
logowania.
Aplikacja Teams wykorzystywana jest do prowadzenia pracy z klasą w trybie on-line. Korzystanie z
aplikacji możliwe jest na dwa sposoby:
• przez przeglądarkę (np. Firefox),
• lub przez aplikację, którą należy zainstalować w komputerze, laptopie, smartfonie czy tablecie.

Instrukcja „krok po kroku”
1. Wejdź na stronę internetową naszej szkoły http://spmaniewo.superszkolna.pl/

2. Na stronie klikamy na ikonę
3. Po uruchomieniu okna wprowadzamy nazwę użytkownika uzyskaną od wychowawcy. Jest to
Imię, kropka, Nazwisko dziecka oraz ciąg „@maniewozsp.oborniki.pl (pisane bez polskich
znaków diakrytycznych). Nazwa ta jest również pełnoprawnym adresem email, na który
można wysyłać wiadomości do dziecka. Dostęp do wiadomości będzie się odbywał z poziomu
aplikacji Outlook platformy Office365.

4. Następnie w oknie, które się pojawi podajemy hasło przysłane przez wychowawcę:

5. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła. Należy podać ponownie podane
przez wychowawcę hasło i dwa razy nowe hasło. Proszę wybrać hasło, które dziecko będzie
mogło w razie potrzeby samo podać i zapamiętać, jednak dobrze, żeby nie było zbyt łatwe do
odgadnięcia dla innych (co najmniej 8 znaków, małe + duże litery + liczby).

6. Po zaktualizowania hasła pojawi się okno aplikacji Teams, gdzie należy wybrać opcję:
„Zamiast tego użyj aplikacji internetowej”, aby uruchomić aplikację w przeglądarce.
(Można także pobrać aplikację lokalną na komputer. W tym drugim przypadku, po pobraniu
pliku instalacyjnego należy go uruchomić i zainstalować na komputerze - na pulpicie pojawi
się ikona
, która będzie uruchamiała aplikację Teams).

Instalacja wersji lokalnej
na komputerze

Wersja aplikacji
internetowej
komputerze

7. Po uruchomieniu aplikacji otwiera się okno Teams.
Rysunek przedstawia wygląd okna Teams na podstawie zespołu klasy I.

8. Aby uczeń/rodzic mógł dołączyć do lekcji on-line, system proponuje dwa sposoby:


1 sposób - kliknąć w link przesłany przez wychowawcę lub innego nauczyciela w
wiadomości e-mail w e-dzienniku. – w tym przypadku dołączamy bezpośrednio do
spotkania on-line.



2 sposób - wszystkie planowane spotkania on-line widoczne są w kalendarzu. Aby
dowiedzieć się kiedy odbędzie się spotkanie on-line należy kliknąć w ikonkę:
„Kalendarz” i znaleźć dzień i godzinę wybranej lekcji.

Kalendarz aplikacji Teams

Na ekranie pojawi się lista spotkań on-line. Dodatkowo, na pół godziny przed planowanym
spotkaniem pojawi się przycisk: „Dołącz”.

W celu dołączenia do lekcji on-line należy kliknąć na przycisk: „Dołącz”. Pojawi się okno z
wideokonferencją, w którym należy kliknąć przycisk: „Dołącz teraz”.

Po kliknięciu przycisku: „Dołącz teraz” otworzy się okno z pokojem wideokonferencyjnym, w
którym pojawią się wszyscy uczestnicy i rozpocznie spotkanie.

Na widocznej belce aplikacji znajdują się ikony narządzi, którymi można zarządzać naszym
udziałem w lekcji – np. ikony mikrofonu i kamery (włączanie lub wyłączanie), konwersacji,
zgłaszanie się do głosu itp.
Powodzenia i do zobaczenia.
Opracowanie
Henryk Brodniewicz

