Zdalne nauczanie w aplikacji Microsoft Teams
w ramach konta Office 365
Szanowni Państwo,
Podjęliśmy decyzję uruchomienia dla naszej placówki aplikacji MS Teams w oparciu
o środowisko Microsoft Office 365 dla Edukacji. Dla każdego ucznia zostało utworzone
indywidualne konto w ramach którego może korzystać z wszystkich aplikacji Office 365.
Pakiet umożliwia korzystanie z najnowszych wersji dobrze znanych programów jak:
Word, Excel, Power Point oraz Outlook z poziomu przeglądarki internetowej oraz
dodatkowo aplikacji do pracy zespołowej One Note, Teams, Sway, Forms, Share Point, Class
Notebook otrzymujemy również 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze usługi OneDrive
Platforma MS Teams umożliwia prowadzenie lekcji on-line, naukę w zintegrowanym
notesie zajęć, realizację zadań i ćwiczeń.
Informujemy , że aby korzystać z funkcjonalności tej usługi potrzebny jest komputer, z
którego będą korzystali uczniowie, oraz niezbędne jest połączenie z Internetem.
Instrukcja pierwszego logowania do wirtualnych lekcji Microsoft Teams
1. Po otrzymaniu loginu i hasła tymczasowego przechodzimy do strony logowania do
Office365 -> https://portal.office.com
2. Po otrzymaniu loginu i hasła instalujemy aplikację na komputerze lokalnym
Logujemy się, wpisując adres email (najlepiej skopiować i wkleić go do okna logowania)
i podobnie robimy z otrzymanym hasłem. Hasło jest do pierwszego logowania, co oznacza, że
należy utworzyć nowe , które to będzie obowiązywało od tej chwili.
Po zalogowaniu się do naszego konta, klikamy na dzwoneczek z powiadomieniem i
ustawiamy strefę czasową dla Polski, wracamy do Pulpitu startowego, (klikając na kwadrat w
lewym górnym rogu, składający się z 9 kropek) i wybieramy w aplikację TEAMS.
Zobacz film: PIERWSZE LOGOWANIE W OFFICE 365:
https://www.youtube.com/watch?v=vWqqif4OtDU
https://youtu.be/nJxyQKpFCY4

Jak korzystać z OFFICE 365 i MS TEAMS?
Dla uczniów:
Obejrzyj filmy:
Pierwsze kroki - Poczta elektroniczna
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/57893d64

Obsługa MS Teams z poziomu ucznia:
https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4
Jak odrabiać pracę domową w MS Teams:
https://www.youtube.com/watch?v=XtbywQjW5OQ

Bezpłatne usługi chmurowe od Microsoft dla Szkoły, Office 365 w rękach ucznia,
nauczyciela i dyrektora
https://youtu.be/-PwAarQ5weU

Microsoft Teams - Zakladanie zespołów dla klasy
https://youtu.be/5GmCMiirDD8

Microsoft Teams - Lekcje zdalne
https://youtu.be/nMrTxCMwN-8

Więcej informacji na temat Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych znajdziecie Państwo
na stronie Microsoft Office -> KLIKNIJ

Ochrona danych osobowych – oświadczenie Microsoft
„W przypadku produktów firmy Microsoft dostarczanych przez szkoły podstawowe i średnie,
w tym Microsoft 365 Education, firma Microsoft:
• Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne
na potrzeby edukacji/administracji.
• Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów.
• Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy
podobnych celów komercyjnych, takich jak kierowanie reklam do uczniów na
podstawie profilowania.
• Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby
edukacji/administracji albo na które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub
uczniowie o odpowiednim wieku.
• Będzie wymagać, aby dostawcy naszej firmy, którym będą udostępniane dane
osobowe uczniów na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (jeśli dotyczy),
zobowiązali się do zastosowania tych samych zasad dotyczących danych osobowych
uczniów.”

LOGOWANIE DO OFFICE 365
https://portal.office.com

