MS Teams – Pytania i odpowiedzi
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Pytanie

Odpowiedź

Tak - służy do tego fukncjonalność "kanałów", które możemy
ustawić dla każdego zespołu.
https://support.office.com/pl-pl/article/zespo%C5%82y-ikana%C5%82y-5e4fd702-85f5-48d7-ae14-98821a1f90d3
Efekt tła można zmienić tylko w trakcie już trwającego spotkania
(panel środkowy > trzy kropki > pokaż efekty tła). Jeśli trzech
kropek nie widać, może to wynikać z ustawień administratora.
Dzień dobry, nie mam możliwości zmiany tła w
Proponuję skonktaktować się z dyrekcją szkoły/administratorem
teamsie. Nie mam w ogóle takiej opcji w tych "trzech
szkolnym Teamsów i zapytać, czy ta opcja jest dla Państwa
kropkach", z czego to wynika?
organizacji aktywna. Innym powodem braku tej opcji może być
używane urządzenie - proszę spróbować zainstalować teamsy na
innym komputerze i sprawdzić, czy tam też nie działa.
Jak sprawnie przełączyć się jeżeli mamy 2 loginy / aby Proponuję zalogować się jednym kontem w aplikacji Teams a
się nie wylogowywać
drugim w przeglądarce
Pracuję w czasie zdalnej nauki na Teams. Problemem
Poprosiłbym ucznia o wysłanie zrzutu ekranu (screenshota) z
jest: mi Teams raportuje, że uczeń jedynie wyświetlił
przesłanego zadania. Zakładając, że nie ma problemu z siecią lub
zadanie, uczniowie zaś twierdzą, że zadanie odesłali.
synchronizacją, nie ma możliwości, żeby przesłana praca nie
uczniowie uzyskują zera za brak pracy (z ich strony
wyświetlała się u nauczyciela. Na szkoleniu pokazywaliśmy
niesłusznie).
również, jak sprawdzić, czy dane zadanie zostało przez ucznia
Mam zainstalowaną aplikację Teams na swoim
wyświetlone/przesłane.
komputerze. Otwieram ją również z przglądarki,
W panelu wyboru udostępniania pulpitu (po kliknięciu ikony
udostępniania na panelu środkowym), należy zaznaczyć opcję
"Dołącz dźwięk systemowy".
Co zrobić aby film, który udostępniamy podczas
https://support.microsoft.com/plspotkania on line np z youtoobe był z głosem/podczas
pl/office/udost%c4%99pnianie-d%c5%bawi%c4%99kuwłączania głos nie jest przekazywany/
systemowego-w-ramach-spotkania-programu-teams-lubzdarzenia-na-%c5%bcywo-dddede9f-e3d0-4330-873afa061a0d8e3b?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl
Powodem może być wyciszenie przez innego użytkownika lub
Dlaczego czasem podczas spotkania on line zanika problem z urządzeniem obsługującym dźwięk. Proponuję
głos.
sprawdzić ustawienia dźwięku w Teamsie oraz Windowsie.
Co wtedy zrobić?
Niestety bez bliższego zbadania problemu, trudno odpowiedzieć
na to pytanie.
Dane do logowania powinien dostarczyć administrator - proszę
się zgłosić do dyrekcji lub administracji szkoły. Potrzebny jest
Wstyd się przyznać, ale ja nie wiem jak się zalogować
login (adres mailowy) oraz hasło. Można również stworzyć
do tej aplikacji.
prywatne konto Micrsoftowe na stronie Office.com (lub
wykorzystać istniejące).
Zależy to od ustawień narzuconych przez administratora, ale
Czy mogę zmienić swoje inicjały jako zwykły zazwyczaj nie można zmienić inicjałów (można za to zmienić
użytkownik czy może to zrobić tylko administrator?
inicjały na innego avatara - na przykład obrazek z innymi
inicjałami).
odnośnie programu Teams interesuje
możliwość pracy w podgrupach, sekcjach.
Czy jest to możliwe?
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Tak - można do rozmowy głosowej oraz do rozmowy tekstowej
dodawać więcej osób poprzez ikonę "Dodaj osoby" (dwa ludziki
z plusem).
Czat jest widoczny tylko dla tych osób, które zostały do niego
dodane. Czat między dwoma osobami (używając funkcjonalności
Czy można mieć u czat prywatny? Żeby inni nie czytali
"Czat") jest widoczny tylko dla tych dwóch osób. Czat z poziomu
ani ja nie chcę czytać innych
zespołu będzie widoczny dla wszystkich członków danego
zespołu.
Dzień dobry, czy sami uczniowie mogą utworzyć
Zależy to od ustawień administracyjnych, ale zazwyczaj każdy
zespół? Myślałem że tylko administrator może
użytkownik, w tym i uczeń może tworzyć własne zespoły.
dopisać zespół i uczestników zespołu.
Często mam tak, jak wejdę we wszystkie zespoły,
Być może jest jakieś stare, nieprzeczytane powiadomienie.
wyświetla mi się przy niektórych zespołach "czerwone
Proszę przewinąć czat danego zespołu do poprzednich
kółeczko z 1". Nawet jak ten zespół otworzę nie znika.
wiadomości. Być może również notyfikacja ukrywa się w innej
Nie wiem o czym mnie to powiadamia? O czym może
sekcji tego zespołu (kanale lub np plikach, zadaniach).
powiadamiać to "czerwone kółeczko z 1"?
Czy kalendarz jest widoczny tylko dla mnie? czy ktoś z
mojego zespołu/klasy może mieć do niego dostęp bez Zależy to od ustawień administracyjnych, ale zazwyczaj inni
mojej wiedzy? Czy można skorelować jakoś zgrać użytkownicy mogą zobaczyć, że mam jakieś spotkanie w danym
różne kalendarze np. w zespole przedmiotowym w czasie, ale nie mogą zobaczyć jego szczegółów.
szkole lub zespole ad hoc?"
Nie powinna być. Proszę kliknąć w trzy kropki na panelu bocznym
Mam Teamsa szkolnego, ale nie mam na panelu ikony i wyszukać funkcjonalność Kalendarz. Jeśli jej tam nie będzie
Kalendarza, czy ona jest gdzieś ukryta?
oznacza to, że została ona zablokowana z poziomu
administatora.
Do spotkania możemy dodać cały zespół tak, żeby informacja o
spotkaniu pojawiła się na panelu zespołu, jednak jeśli chcemy, by
Czy mogę dodać całą klasę od razu?
uczniowie mieli dodane spotkanie do kalendarza, należy ich
dodać pojedynczo.
Z poziomu funkcjonalności "Czat" (ikona pod miejscem, gdzie
jak inaczej, poza Kalendarzem, można zaplanować wpisujemy wiadomość)
spotkanie?
https://support.office.com/pl-pl/article/planowanie-spotkaniaw-aplikacji-teams-943507a9-8583-4c58-b5d2-8ec8265e04e5
Tak, w miejscu "Dodaj kanał" przy tworzeniu nowego spotkania.
a mogę dodac cały zespół przy spotakaniu np klasa 4c
Każdy zespół ma kanał "Główny", do którego dodani są wszyscy
przyroda
członkowie danego zespołu)
te osoby co się pojawiają przy wyszukiwaniu to sa
osoby z naszej szkoły czy wogóle przypadkowe inne Są to osoby z nasze "Organizacji" - w tym przypadku ze szkoły.
osoby korzystające z teamsa
W ten sam sposób - wpisując imię i nazwisko. Jeśli danej osoby
Jak wpisać na spotkanie kogoś, kogo nie mam w
program nie może znaleźć, oznacza to, że nie ma ona konta w
kontaktach?
naszej organizacji (czyli szkole).
W miejscu "Dodaj kanał" przy tworzeniu nowego spotkania
A jak zaplanować spotkanie z całą grupę/klasę/ zespół
dodajemy kanał "Główny" danej klasy (w tym kanale są wszystkie
za pomocą kalendarza
osoby dodane do zespołu, czyli klasy).
Mogę zadzwonić i spotkać się z 2 osobami naraz?

Kalendarz Teams (czyli Office 365) jest zupełnie innym
narzędziem niż Kalendarz Google. Jest możliwa synchronizacja
Czy można połączyć, tzn. jakoś przekazać dane z
tych kalendarzy, lecz jest to dość skomplikowane i raczej
Kalendarza w Teamsie z Kalendarzem Google?
odradzamy tą opcję. Dla zainteresowanych link do artykułu na
ten
temat
(po
angielsku):

https://www.howtogeek.com/435975/how-to-show-anoutlook-calendar-in-google-calendar/
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Czy czas możemy ustawic na 11.50 czy tylko co pół
Tak, można zmienić godzinę ręcznie na dowolną. Nie, system nie
godz. Czy system pokaze nam ile czasu pozostało do
pokaże nam kończącej się lekcji.
końca by uswiadomic nas że lekcja się juz kończy"
W miejscu "Dodaj kanał" przy tworzeniu nowego spotkania
Dzień dobry, czy nie można po prostu dodać całej
dodajemy kanał "Główny" danej klasy (w tym kanale są wszystkie
klasy (jako grupy) a nie wpisywać poszczególne osoby
osoby dodane do zespołu, czyli klasy). Dodanie poszczególnych
(np. 30 osób do jednej klasy)? Jak słusznie Pan
osób ma ten plus, że doda również spotkanie do ich
zauważył to dosyć problematyczne
personalnych kalendarzy.
Czy gdy dodamy kanał, to wszyscy uczniowie dostają Nie zostaną indywidualnie zaproszeni (to znaczy spotkanie nie
zaproszenie na spotkanie (bez dodawania ich na doda się do ich kalendarzy), ale każdy z członków zespołu, będzie
górze?)
widział zaplanowane i zbliżające się spotkania w panelu zespołu.
a jak dodamy zespół do spotkania to uczestnicy też
zobaczą w swoim kalendarzu?
czy to jest aplikacja, której możemy używać również
w Atosie?
W jaki sposób można podzielić uczniów na pary lub
grupy podczas lekcji online? Czy jest możliwość
stworzenia osobnych "pokoi" podobnych do
"breakout rooms"w Zoomie, do których nauczyciel
może zaglądać podczas spotkania?
Czy w MS w czasie trwającego spotkania wideo z
użyciem kamery prezenter ma możliwość włączania
zdalnego i wyłączania kamery uczestników?
jak rozmyć tło, żeby nie było widać, co jest w tle i żeby
wyglądało profesjonalnie?
ile maksymalnie osób zobaczę na kamerkach?
Czy po szkoleniu będzie dla nas dostępne tylko
nagranie czy prezentacja też? Warto by było to
możliwe - łatwiej będzie przeklikać pewne opcje."

Nie, tylko jeśli dodamy ich indywidualnie.
Jest to część pakietu Office 365, ale o szczegóły proszę zapytać
swojego przełożonego.

Niestety nie ma takiej opcji w Teamsie.

Nie, prezenter może tylko włączać i wyłączać mikrofon
uczestników.
W panelu środkowym w czasie trwania spotkania klikamy w
ikonę trzech kropek i wybieramy "Pokaż efekty tła".
Widocznych może być maksymalnie 4 osoby.
Udostępnione będzie I nagranie i prezentacja.

Można taką listę ściągnąć w czasie spotkania (wraz z czasem
dołączenia i opuszczenia spotkania) - w panelu prawym z listą
osób na spotkaniu, na górze powinien być przycisk "Pobierz listę
Chcę zapytać o ściąganie listy obecności z tym, kiedy uczestników". Jeśli takiego przycisku nie ma, oznacza to, że opcja
ktoś przyszedł na spotkanie i wyszedł ze spotkania?
ta jest zablokowana przez administratora.
https://support.office.com/pl-pl/article/pobieranieraport%c3%b3w-frekwencji-w-aplikacji-teams-ae7cf170-530c47d3-84c1-3aedac74d310?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
Jeśli chodzi o żółte ramki w prezentacji - jest to standarowy
Jak zaznaczacie te ramki?
kształt zaokrąglonego prostokąta z brakiem wypełnienia.
Czy można zaplanować w kalendarzu konsultacje Można albo ustawić indywidualne spotkania z konkretnymi
indywidualne pedagog szkolny? Jaki kanał/dla uczniami lub użyć fukncjonalności poczekalni - i wpuszczać na
każdego ucznia inny?"
spotkanie po jednej osobie.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/zmienianieustawie%C5%84-uczestnik%C3%B3w-spotkania-aplikacji-teams53261366-dbd5-45f9-aae9-a70e6354f88e
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Moze Państwo wiecie dlaczego nie wszyscy uczestnicy
Prawdopodobnie jest to kwestia ustawień administratora.
mogą zmienic tło?
Na ekrania pojawia się osoba aktualnie aktywna, więc jeśli
miałam spotkanie z uczniami mnie widzieli a ja nie nauczyciel jest jedyną osobą mówiącą to tylko jego kamerka się
widziałam nikogo tylko siebie dlaczego? kamerka była pojawi. Pozostali uczestnicy, jeśli będą aktywni, ich kamerki
włączoną
również powinny się pojawić na ekranie głównym (do
maksymalnie 4 na raz).
W lewym panelu z listą uczestników (po kliknięciu ikony dwóch
w jaki sposób włączamy mikrofon uczniowi , który się
ludzików), klikamy na daną osobą prawym przyciskiem i
zgłasza?
wybieramy z listy odpowiednią opcję.
W lewym panelu z listą uczestników (po kliknięciu ikony dwóch
Jak włączyć mikrofon uczniowi, jak usunąc go z lekcji? ludzików), klikamy na daną osobą prawym przyciskiem i
wybieramy z listy odpowiednią opcję.
Jeśli prezentujący użytkownik zezwoli nam na przejęcie kontroli,
Co oznacza "zarządaj kotroli" w przypadku gdy widzę, oznacza to, że będziemy mogli kontrolować jego ruchy myszą,
że ktoć mi udostępnił swój pulpit lub obraz lub plik?
wpisywanie z klawiatury itd. W kontekście nauczania zdalnego
zdecydowanie odradzamy tą opcję.
Podnoszenie "łapki" nie jest widoczne, gdy W czasie udostępniania ekranu powinniśmy widzieć mniejszy
udostępniany jest ekran. Czy jest opcja, żeby widzieć panel środkowy. Jeśli ktoś podniesie rękę, na panelu powinno
zgłaszającego się ucznia podczas udostępniania.
pojawić się powiadomienie.
Dzień dobry, Dlaczego gdy udostępniam ekran i
wyświetlam prezentację w PowerPoint to na trybie
Wydaje się, że jest to specyficzny problem użytkownika. Ciężko
pełnoekranowym (prezentacji) slajdy nie chcą
się do niego odnieść nie zobaczywszy sytuacji na własne oczy.
przeskakiwać /przeskakiwać płynnie u odbiorców
(uczniów)?"
Czy można zobaczyć, którzy uczniowie piszą po białej
Niestety nie.
tablicy
jak zapisać wszystkie notatki od razu, bo ciężko się je Niestety pytanie jest zbyt ogólne, nie bardzo wiem, o jakie
zaznacza?
notatki chodzi :)
Często udostępniam swój Pulpit i prezentacje lub W panelu wyboru udostępniania pulpitu (po kliknięciu ikony
filmiki. Uczniowie nie słyszą głosu z tego filmu. Co udostępniania na panelu środkowym), należy zaznaczyć opcję
zrobić?
"Dołącz dźwięk systemowy".
Zazwyczaj "przypięcie" użytkownika lub wiadomości oznacza, że
Co oznacza funkcja "Przypnij uczestnika"?
będzie dana rzecz wyświetlana na górze przed innymi
użytkownikami/wiadomościami.
Służy do tego przekazanie kontroli innemu użytkownikowi.
jak udostępnić uczniowi mysz /aby mógł wskazywać
Jednak odradzam taką opcję - wówczas uczeń przejmuje
coś na dokumencie który ja pokazuje
kontrolę nad całym naszym pulpitem.
Najprawdopodobniej funkcja tablicy będzie działać w aplikacji
Mam dwa osobne konta na Teams uruchamiane w desktopowej (czyli ściągniętej i zainstalowanej na komputerze),
przeglądarce, ale funkcja tablicy nie działa w żadnym a nie w przeglądarce. Innym powodem mogą być ustawienia
z nich, co może być tego powodem?
administratora (w takim wypadku należy się ze swoim
administratorem skontaktować).
W czasie trwania spotkania, klikając w ikonę trzech kropek,
W którym miejscu tworzy się notatki, które można
klikamy w "Pokaż notatki ze spotkania". Notatki będą widoczne
potem wyświetlić klikając w "Pokaż notatki ze
w panelu po prawej stronie. Po zakończeniu spotkania, będą one
spotkania"?
dodane do zespołu/kanału przy zakończonym spotkaniu.
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Czy uczeń może nagrywać spotkanie?
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Czy w aplikacji Teams po utworzeniu spotkania są
dodatkowe funkcje? Korzystam z aplikacji Teams w
ramach Office 365 dla szkół nie ma zakładki
dodatkowych funkcji, aby nadać ograniczone
uprawnienia uczniom.
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Czy nagrywać może tylko organizator czy także
uczestnik?
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A czy takie nagranie lekcji na teamsie można pobrać
na swój komputer? Gdzie się zapisze?"
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Czy film mozna najpierw obrobić (np wyciąć
fragment)
zanim
automatycznie
zostanie
udostepnione uczniom

60

61
62

63

64

Dziś udostępniałam uczniom w trakcie lekcji filmik na
yt, niestety nie słyszeli głosu. Czy jest to
spowodowane brakiem takiej funkcji w Microsoft
Teams?
Gdzie Pan kliknął, żeby otworzyło się okienko "zacząć
spotkanie"?
Czy nagranie spotkania można najpierw zapisać na
komputerze,
a
potem
zadecydować
czy
udostępniamy uczestnikom spotkania?
Czy jest w Teams jakiś sposób na podział uczniów na
pokoje do pracy w parach czy grupach (taki Breakout
rooms jak na Zoomie)?
Dobry, U mnie w aplikacji nie widzę na pasku opcji
efekty tła czy notatka ze spotkania. Czy to problem
Windowsa 7 czy powinienem jakoś zaktualizować
aplikację? dziękuję!"

Nie, jeśli uczeń będzie "Uczestnikiem", nie będzie mógł nagrywać
spotkania. Jedynie Prezenter może nagrywać spotkania.
UWAGA: istnieją inne narzędzia, które umożliwiają nagrywanie
tego, co dzieje się na naszym komputerze.
Nadawanie uprawnień osobom zaproszonym na spotkanie jest
standardową funkcjonalnością i powinno być dostępne
niezeależnie od ustawień administratora lub wersji Teamsów.
Miejsce, gdzie można to zmienić bywa niełatwe do znalezienia na nagraniu znajdą Państwo dokładne wskazówki, jak to zrobić.
Jeśli uczeń będzie "Uczestnikiem", nie będzie mógł nagrywać
spotkania. Jedynie Prezenter może nagrywać spotkania.
UWAGA: istnieją inne narzędzia, które umożliwiają nagrywanie
tego, co dzieje się na naszym komputerze.
Nagranie będzie dostępne w danym kanale przy informacji o
zakończonym spotkaniu (może to trochę potrwać zanim będzie
w pełni załadowane - nawet do kilkudziesięciu minut jeśli
spotkanie było dłuższe). Jak już będzie dodane, możemy kliknąć
w trzy kroki i wybrać opcję "Otwórz w usłudze Microsoft Teams".
To narzędzie służy nie tylko do oglądania filmu, ale też jego edycji
(wycinanie fragmentów), udostępniania, czy ściągania kopii na
dysk lokalny.
Nagranie będzie dostępne w danym kanale przy informacji o
zakończonym spotkaniu (może to trochę potrwać zanim będzie
w pełni załadowane - nawet do kilkudziesięciu minut jeśli
spotkanie było dłuższe). Jak już będzie dodane, możemy kliknąć
w trzy kroki i wybrać opcję "Otwórz w usłudze Microsoft Teams".
To narzędzie służy nie tylko do oglądania filmu, ale też jego edycji
(wycinanie fragmentów), udostępniania, czy ściągania kopii na
dysk lokalny.
W panelu wyboru udostępniania pulpitu (po kliknięciu ikony
udostępniania na panelu środkowym), należy zaznaczyć opcję
"Dołącz dźwięk systemowy".
Klikając w dane spotkanie (z poziomu zespołu lub kalendarza), w
prawym górnym rogu jest przycisk "Dołącz"
Niestety nie. Po zakończeniu nagrywania zostanie ono
automatycznie dodane. Możemy je następnie usunąć z poziomu
Microsoft Streams.
Niestety nie ma takiej opcji w Teamsie.
Może to być spowodowane wersją aplikacji - niektóre
funkcjonalności nie są dostępne, jeśli korzystamy z Teamsów
przez przeglądarkę. Warto wówczas ściągnąć sobie Teamsy i
zainstalować na komputerze. Inną przyczyną mogą być
ustawienia nadane przez administratora - tu polecam kontakt i
zapytanie bezpośrendnio administratora.
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Można taką listę ściągnąć w czasie spotkania (wraz z czasem
dołączenia i opuszczenia spotkania) - w panelu prawym z listą
osób na spotkaniu, na górze powinien być przycisk "Pobierz listę
uczestników". Jeśli takiego przycisku nie ma, oznacza to, że opcja
Jak można ściągnąć listę obecności ze spotkania?
ta jest zablokowana przez administratora.
https://support.office.com/pl-pl/article/pobieranieraport%c3%b3w-frekwencji-w-aplikacji-teams-ae7cf170-530c47d3-84c1-3aedac74d310?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
Funkcja "Poczekalni" polega na tym, że każdy Uczestnik zanim
dołączy do spotkania czeka w "Poczekalni" - Prezenter
indywidualnie zezwala każdemu z uczestników na dołączenie do
Jaka jest funkcja „Poczekalni” w spotkaniu?
spotkania.
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/zmienianieustawie%C5%84-uczestnik%C3%B3w-spotkania-aplikacji-teams53261366-dbd5-45f9-aae9-a70e6354f88e
Może to być spowodowane wersją aplikacji - niektóre
funkcjonalności nie są dostępne, jeśli korzystamy z Teamsów
Dlaczego nie mogę zmienić tła w czasie spotkania? Nie przez przeglądarkę. Warto wówczas ściągnąć sobie Teamsy i
mam takiej opcji, od czego to zależy?
zainstalować na komputerze. Inną przyczyną mogą być
ustawienia nadane przez administratora - tu polecam kontakt i
zapytanie bezpośrendnio administratora.
Czy nauczyciel może sprawdzić aktywność
O tym, jak sprawdzić czy zadanie zostało wyświetlone lub
logowań/pobierania zadań przez ucznia, czy jest to
odesłane przez ucznia była mowa na szkoleniu. Zachęcam do
tylko możliwe przy skierowaniu zadań dedykowanych
odsłuchania nagrania.
w sytuacji odesłania zadania?
Jako pracownik Atosa, nie mam niestety aplikacji MS Należy zarequestować o to oprogramowanie, rzeczywiście nie
Teams pod office.com. Co mogłabym z tym zrobic?
jest ono standardowo dostępne
Najlepiej byłoby gdyby uczniowe mieli konta w tej samej
organizacji w office.com co nauczyciele. Jeżei nie mają Microsoft
Czy aby dodać uczniów do klasy oni muszą być już na
dopusza dodanie Gości do Zespołów - dodając adresy e-mailowe.
teams zalogowani? Ja uczę w klasach 1-3 uczniowie
https://support.office.com/pl-pl/article/dodawanienie mają adresów email tylko ich rodzice.
go%C5%9Bci-do-zespo%C5%82u-w-us%C5%82udze-teamsfccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14f
Jak dołączyć osobę, która nie jest administrowana Istnieje możliwość dodania Gościa do Zespołu dodając adres eprzez szkołę ale ma konto w Teamsie. Do spotkania mailowy
mojej klasy chce dołączyć jednorazowo opiekun koła https://support.office.com/pl-pl/article/dodawanieczytelniczego Biblioteki Miejskiej, chodzi o go%C5%9Bci-do-zespo%C5%82u-w-us%C5%82udze-teamspodsumowanie roku itp.
fccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14f
w kalendarzu jak planuję spotkanie lekcję online to
Nie trzeba zawsze wpisywać uczestników można również
zawsze w ,,uczestnicy "muszę wpisywać wszystkich
zaprosić na spotkanie cały Kanał
uczniów z listy
Co mi daje zmiana mnie organizatora na członka? Czy Tak, w prezentacji jest informacja jakie uprawnienia posiada
nie ograniczę w ten sposób swoje funkcje?
organizator a jakie członek
Materiały można uporządkować za pomocą Notesu zajęć (widok
z Ogólnego kanału) i tam można dodawać materiały widoczne
tylko dla nauczycila.
ale gdzie mam te prywatne materiały?
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-grupysekcji-tylko-dla-nauczyciela-w-notesie-zaj%c4%99%c4%87b0c7c996-0da6-45f3-a894-7c1bd17af39f?ui=pl-pl&rs=plpl&ad=pl

77

78

79

80

Jeśli mam lekcję tylko z częścią klasy - czy robić to
właśnie przez kanał, na przykład utworzyć kanał grupa
1?
czy kanal prywatny pokazuje sie w kalendarzu
widoczny dla calego kanalu ogolnego, osob z kanalu
glownego
Jak wygląda zabezpieczenie w Team? Czy jest
możliwe, by ktoś obcy mógł wejść na spotkanie? A
jeżeli wejdzie, czy mogę usunąć taką osobę?
moje pytanie dotyczące sekcji miałoby być
zastosowane podczas zajęć online, czy na przykład
pary mogą przygotować w oddzielnych grupach
dialogi, tak żeby sobie nie przeszkadzały? i czy ja jako
nauczyciel mogłabym się przełączać pomiędzy
grupami, ale żeby te grupy nie słyszały się nawzajem

81

Czy korzystając z aplikacji Teams w swojej szkole
mogę dołączyć Tems z innej szkoły w której uczą się
dzieci i korzystają w szkole z tej samej aplikacji aby
mogły odbywać zajęcia na tym samym komputerze
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gdzie umieszczać swoje materiały, żeby nie były
ogólnodostępne?

83

Wiem, że w mojej szkole nauczyciele, którzy korzystali
z TEAMS mieli taki problem, że na ich lekcję zostali
zaproszeni i mieli dostęp wszyscy uczący nauczyciele jak tego uniknąć? Ja chcę być jedynym nauczycielem
na swojej lekcji
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Nie dodała Pani Worda w tym zadaniu
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Jak przesłać zadanie do kilku zespołów?
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W jakiej sytuacji dochodzi do tego, że po jakimś czasie
giną zasoby umieszczone w zakładce zadania"
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Czy można w jakiś sposób pogrupować czaty? Kiedy
prowadzę czat z 50 albo 80 uczniami kłopotliwe jest
ich przeglądanie. Wiem, że mogę wyszukać sobie
konkretną osobę, ale chciałabym na stałe
uporządkować wszystkie moje czaty.

89

Jak dołączyć zadanie od poziomu ucznia?

90

Czy niepożądany gość może dołączyć do lekji, czy nie
ma takiej możliwości?

Tak, jest to jeden ze sposóbów. Można ponadto tworzyć
spotkania, wysyłać prace domowe tylko do wybranych uczniów.
Zapraszam do przeczytania informacji w załączonym linku
https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Prywatne-zespoly-wTeams-stana-sie-widoczne-dla-wszystkich-uzytkownikow
Są różne zabezpieczenia dla spotkania. Jednym z takich jest
lobby, które pozwala nauczycielowi na wpuszczanie tylko tych
osób, które są uprawnione.
W takim przypadku proponuję zorganizować tyle spotkań ile jest
par i dołączać do każdego ze spotkań w razie potrzeby, wówczas
pary będą mogły spokojnie rozmawiać.
Podejrzewam, że dzieci w innej szkole należą do innej organizacji.
Wówczas aby przełączać się pomiędzy Teamsami będa musiały
się wylogowywac z jednej organizacji aby zalogować się do
drugiej. Innym wyjściem jest zalogowanie się w przeglądrce do
jednej organizacji a w aplikacji do drugiej organizacji. Nie trzeba
instalować dodatkowych aplikacji.
Można utworzyć sekcję tylko dla nauczyciela. Zapraszam do
przeczytania informacji w udostęponionym linku
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-grupysekcji-tylko-dla-nauczyciela-w-notesie-zaj%c4%99%c4%87b0c7c996-0da6-45f3-a894-7c1bd17af39f?ui=pl-pl&rs=plpl&ad=pl
Jest kilka metod aby taki efekt osiągnąć. Jednym z nich jest taka
konfiguracja Zespołu, Kanału aby mieli do niego dostęp tylko
uczniowie. Kolejnym sposobem jest korzystanie z lobby, czyli
tylko gdy nauczyciel wpuści daną osobę może ona uczestniczyć
w spotkaniu.
Tak, aby dodać informacje do zadania uczeń może użyć nowego
pliku Worda.
W polu Przypisz do należy kliknąć na kilka z dostępnych
zespołów, wówczas wyświetli się informacja do ilu zespołów
zostało przypisane zadanie domowe
Zasoby nie giną w zakładce zadania, mogą być filtrowane albo
mogę zmieniać kategorę z Przypisane na Ocenione bądź być w
Wersjach roboczych
Można nazywać czaty, przypinać, ukrywać, proponuję
przeczytanie załączonych w linku informacji.
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/rozpoczynanie-iprzypinanie-czat%c3%b3w-a864b052-5e4b-4ccf-b0462e26f40e21b5?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl
Informacje w drugiej części załączonego artykułu w linku
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/sprawdzaniezwracanie-i-przesy%C5%82anie-zada%C5%84-w-p%C4%99tliinformacji-zwrotnych-63e5efdd-be09-47f0-87ea-e8e4bcb45aa4
Aby nikt niepożądany nie dołączył proponuję korzystać z
funkcjonalności lobby
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Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/zmienianieJAK ZMIENIĆ TŁO, NA KTÓRYM WIDZI NAS UCZEŃ?
t%C5%82a-spotkania-aplikacji-teams-f77a2381-443a-499d825e-509a140f4780
Dostęp do swojego konta uzyska Pani/Pan od administratora ze
Czy aby utworzyć teams nowej klasy muszę wpisać
szkoły. Natomiast dzieci również mogą posiadać konta
adresy e-mail każdego ucznia oraz imiona i nazwiska?
utworzone w ramach organizacji szkoły i wystarczy wpisywac ich
Skąd uzyskać login i hasło?
nazwiska i one zostaną wyszukane
Należy najpierw utworzyć Zespół (jeżeli nie jest jeszcze
stworzony) i zaplanować spotkanie w Kalendarzu. Inna opcją jest
W jaki sposób mogę rozpocząć lekcję z daną grupę?
przejście do Rozmowy i zadzwonienie do nich. Kolejną opcją jest
rozpoczęcie wideo z poziomu czata.
W jakim miejscu mogę zamieścić temat jednostki
Proponuję wykorzystanie Notestu zajęć oraz Biblioteki
lekcyjnej i teorię z danej lekcji jako realizację tematu
zawartości i tam dodanie sekcji i stron
z widokiem dla ucznia?
Informacje o archiwizacji zespołów w załączonym linku
Co oznacza archiwizowanie ? Czy można wrócić do https://support.office.com/pl-pl/article/archiwizowanie-klastakich materiałów?
na-koniec-roku-szkolnego-w-us%C5%82udze-microsoft-teams9d463caf-f98c-46a5-9318-fd37c5b2ff26
Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/okre%c5%9blanieJaka jest różnica między godziną wykonania a godziną
termin%c3%b3w-ostatecznych-i-ustawie%c5%84-formularzazamknięcia testu?
lub-testu-450760e1-7007-4f36-ae15-d0bdd3efbd0a?ui=plpl&rs=pl-pl&ad=pl
Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/okre%c5%9blanieCzym jest data zamknięcia testu? Czy on po tym czasie
termin%c3%b3w-ostatecznych-i-ustawie%c5%84-formularzanie będzie dostępny dla uczniów?
lub-testu-450760e1-7007-4f36-ae15-d0bdd3efbd0a?ui=plpl&rs=pl-pl&ad=pl
Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
Mam pytanie: czy jest opcja, że rodzic ma wgląd do
https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Rodzice-beda-moglipracy ucznia
sledzic-w-Microsoft-Teams-postepy-dzieci-w-nauce
Jeśli prowadzę wirtualne tablice PADLET, jak mogę
Mozna jedynie skopiować link. Niestety nie ma powiązania
przerzucić je do TEAMS? Czy mogę w ogóle, czy tylko
pomiędzy PADLET a MS Teams.
mogę kopiować link?
Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
Chciałabym obejrzeć na mojej lekcji razem z klasą https://support.office.com/pl-pl/article/udost%C4%99pnianiefilmik z YouTuba.
zawarto%C5%9Bci-podczas-spotkania-w-aplikacji-teamsfcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
czy istnieje techniczna możliwość, aby dostęp do
nagrania przeprowadzanego zdalnie egzaminu miał Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
tylko prowadzący spotkanie (egzaminator). Z testów https://support.microsoft.com/pl-pl/office/odtwarzanie-iprzeprowadzonych przez pracowników wynika, że po udost%C4%99pnianie-nagrania-ze-spotkania-w-aplikacji-teamszakończeniu spotkania każdy z jego uczestników ma 7d7e5dc5-9ae4-4b94-8589-27496037e8fa
(na czacie) dostęp do pliku z nagraniem.
Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
Jak dołączyć Quizlet do Teams?
https://help.quizlet.com/hc/pl/articles/360031159392Korzystanie-z-Quizlet-z-us%C5%82ug%C4%85-Microsoft-Teams
Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
Jak przeprowadzić lekcję onlinę z zespołem?
https://support.office.com/pl-pl/article/tworzeniespotka%C5%84-uczestniczenie-w-nich-i-ich-prowadzenie-

podczas-u%C5%BCywania-aplikacji-teams-do-nauki-naodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-788d730f-2c7e-4761-a059c9b3fe87adf7
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Czym się różni kanał od zespołu?

Proszę o przeczytanie informacji, natomiast z poziomu zespołu
dostępne są Zadania i Notes zajęć.
https://support.office.com/pl-pl/article/zespo%C5%82y-ikana%C5%82y-5e4fd702-85f5-48d7-ae14-98821a1f90d3

Jak się zabezpieczyć przed wchodzeniem na lekcję
obcych osób, które podszywają się pod nieobecnych Proszę o zastosowanie lobby
uczniów?
Najlepiej gdy szkoła udostępni uczniom pakiet Office z
Teamsami. Jeżeli nie należy ich zaprosić jako Gości. Informacje w
Jak zaprosić uczniów do aplikacji, czy potrzebne są załączonym linku
maile?
https://support.office.com/pl-pl/article/dodawaniego%C5%9Bci-do-zespo%C5%82u-w-us%C5%82udze-teamsfccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14f
Proszę o przeczytanie informacji, natomiast z poziomu zespołu
dostępne są Zadania i Notes zajęć.
W jaki sposób dołączyć poszczególne osoby do listy https://support.microsoft.com/plkontaktów?
pl/office/wy%c5%9bwietlanie-lub-dodawaniekontakt%c3%b3w-w-aplikacji-teams-4828b70a-0194-42729895-cfa9468273cf?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl
Proszę o przeczytanie informacji, natomiast z poziomu zespołu
dostępne są Zadania i Notes zajęć.
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-zadaniaw-us%C5%82udze-microsoft-teams-23c128d0-ec34-4691-9511661fba8599be
Mnie interesuje jak robić zadanie notatki i testy

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/korzystanie-znotesu-zaj%C4%99%C4%87-programu-onenote-wus%C5%82udze-teams-bd77f11f-27cd-4d41-bfbd2b11799f1440
https://support.office.com/pl-pl/article/przydzielanietest%C3%B3w-uczniom-za-po%C5%9Brednictwem-aplikacjimicrosoft-teams-61524815-f5fd-4dc1-961d-dc8e680e7ab0
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jak uczeń może pokazywać całej klasie swoją
Proszę o udostępnienie mu możliwości prezentera
prezentację.Jak mu to umożliwić
Proszę o przeczytanie informacji, natomiast z poziomu zespołu
dostępne są Zadania i Notes zajęć.
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/dodawanieJak zaprosić uczniów do klasy?
cz%c5%82onk%c3%b3w-do-zespo%c5%82u-w-aplikacji-teamsaff2249d-b456-4bc3-81e7-52327b6b38e9?ui=pl-pl&rs=plpl&ad=pl
Proszę o przeczytanie informacji, natomiast z poziomu zespołu
dostępne są Zadania i Notes zajęć.
czat - czy jest gdzieś widoczny?
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/rozpoczynanieczatu-w-aplikacji-teams-0c71b32b-c050-4930-a8875afbe742b3d8?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl
Albo jak włączyć Kahoot z poziomu Teams?

Informacje w języku angielskim

https://kahoot.com/blog/2020/03/26/microsoft-teams-kahootteam-working-from-home-connected/
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Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu
Chcę oglądać filmik, który mam nagrany na swoim https://support.office.com/pl-pl/article/udost%C4%99pnianiekomputerze
zawarto%C5%9Bci-podczas-spotkania-w-aplikacji-teamsfcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
Proszę o przeczytanie informacji z załączonego artykułu.
Kiedy udostępniam dzieciom ekran z np. muzyką, nie Proponuję również spróbowac z aplikacją Teams i ewentualnie z
widzę kwadracika pozwalającego udostępnić dźwięk. przeglądarką Edge
Korzystam z Windowsa 10 z przeglądarki Chrome. https://support.office.com/pl-pl/article/udost%C4%99pnianieProszę o pomoc, jak udostępnić dźwięk
zawarto%C5%9Bci-podczas-spotkania-w-aplikacji-teamsfcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
Teorię z lekcji najlepiej umieszczać w Notesie zajęć, natomiast
Mam 4 godz i w tym zrealizuję 2 spotkania a 2 lekcje
można również w czasie lekcji prowadzić notatkę, która również
chciałabym poprowadzić jako notatka lekcyjna - gdzie
zostanie przypisana do Notesu zajęć. Później dowolnie można
umieścić taką teorię z lekcji?
przenosić notatki pomiędzy sekcjami i stronami w Notesie zajęć.
Jeżeli uczniowie są w organizacji dla szkoły można ich
Czy potrzebne adresy emaila wszystkich uczniów
wyszukiwać w czasie dodawania członków. Jeżeli nie należy ich
mam ich 300
dodawac jako Gości
Czy mogę przepisywać (przesyłać) zadania/materiały
z klasy do klasy (zespołu), jeżeli są to klasy z różnych Nie znalazłam takiej możliwości
szkół, czyli że loguję się do nich na różne hasła?
jak mozna ćwiczyc na czacie rózne funkcje,bez
łaczenia sie z kimkolwiek, co to znaczy udostepnic Proponuję stworzyć prywatny kanał i tam poćwiczyć
swój pulpit.
Nurtuje mnie takie pytanie (pewnie oczywistość jakaś
to jest) z samego początku - żebym ja mogła wyszukać
i dodać uczestników do spotkania, zespołu, whatever, Aby byli członkami powinni mieć konta w danej organizacji. Nie
to oni muszą najpierw zalogować się po raz pierwszy musza się logować. Jeżeli nie mają należy ich dodać jako Gości
do aplikacji (za pomocą kodów otrzymanych ze
szkoły), tak?
dla czego u mnie po utworzeniu spotkaniu i wejściu w
to spotkanie przez kalendarz NIE MA "opcja Opcje są widoczne gdy są przypisane osoby do spotkania
spotkania"?

