Köszöntelek!
Bemutatom Sötét Barna mintatanulót. Persze nem a tanulásban minta,
hanem a Teams használatában lesz minta a továbbiakban. Most éppen pihen, de különben jól használja a mellette lévő számítógépét.

Ő Sötét Barna

És bemutatom Száz Virágot, aki szintén kiváló Teams használó!

Ő Száz Virág
Ők mutatják meg mire
számíthatsz a Digitális oktatás során. Az átállás az ismert körülmények
miatt rendkívül gyors volt, nem csak a tanulóknak, hanem a tanáraitoknak is. Mindenki most szokja ezt a környezetet.
Biztos vagyok benne, hogy rövidesen „belakjuk” a digitális iskolánkat
is. Kezdjünk is hozzá…
Jó jó, de hogyan kezdjek hozzá?
A számítógépeden indítsd el a böngészőt, amit használni szoktál. Legjobb lenne a Microsoft Edge használata, mivel a
Teams is Microsoft szoftver és persze legszívesebben a saját böngészőjüket használják.
Az indításhoz menjünk a login.microsoftonline.com címre. Vagy
használhatod a www.office.com címet is. Ha ez utóbbit választottad,
akkor most a jobb felső sarokban a Bejelentkezés pontot válaszd ki!
Végül mindenképpen a login.microsoftonline.com oldalra kerülsz!

Barna a bejelentkezéskor az iskolai e-mail címét adta meg (sotetb@nejanet.hu). Ő már régi tanulója az iskolának. Ha
alsóbb éves vagy, akkor lehet, hogy a bejelentkezési neved vezetéknév.keresztnév alakú. Akkor sotet.barna@nejanet.hu
címet használt volna. Más címet nem adhatsz meg! Majd megadta az iskolai jelszavát. Azt, amivel a suliban belép a gépre.

Ezt az oldalt kapta. Sejtette, hogy a tanárai is az Office programokat használják, ezért úgy gondolta az lesz a legjobb, ha
telepíti Ő is az Office programcsomagot a gépére (tanulóknak ingyenes!!!). A telepítés után itt kiválasztotta a Teams ikont.
És már be is lépett a digitális iskolába…!

Jobb oldalon bekapcsolta (Bekapcsolás) az asztali értesítéseket, így amikor mással foglalkozik, akkor is felugrik egy ablak,
ha valami történik a digitális csoportjaiban. (Játék közben is ☺). Bár a böngészőben is működnek a dolgok, az asztali alkalmazás gyorsabb. Ezért letöltötte az asztali alkalmazást is. (A piros nyíllal jelölt ikonra kattintott.) A későbbiekben már azt
fogja használni.
Ráadásul, ha az asztali alkalmazásba egyszer belép, akkor később elég, ha elindítja, és automatikusan belép a program.
Valójában az alapértelmezés az, hogy a program a gép bekapcsolásakor automatikusan elindul. Ez a kisebb teljesítményű
gépeknél gondot jelenthet, ha nem a digitális iskolába megyünk. Barna megmutatja, hogy tudod kikapcsolni az asztali
alkalmazásban az automatikus indulást.
Indítsuk el most már az asztali alkalmazást!

Sötét Barna már két csoportnak is tagja. Ezt látja a kezdő képernyőjén. A csoportokkal a következő részben foglalkozunk.
Azt ígértük, hogy Barna bemutatja az alapvető beállításokat. Ha a monogramjára kattint (piros nyíl), akkor megjelenik a
profil beállító ablak.
Itt beállíthatja az állapotát. A zöld pötty jelenti azt, hogy most éppen elérhető. A piros pötty az elfoglalt jelzése. A sárga
pedig azt mutatja, hogy a közelmúltban ott volt, de most éppen nincs jelen. A többieknek ez fontos tájékozódási pont lesz
a későbbiekben.
A Beállítások pontban lehet megmondani, hogy
NE induljon el a program a gép bekapcsolásakor.
Ha bezárod a Teams ablakát, akkor is tovább fut
a program. Kapni fogod az értesítéseket, ha történik valami a csoportjaidban. Ezt is itt kapcsolhatod ki.
Ha nem magyar nyelvű a program, akkor a
Language részben állíthatod be a használandó
nyelvet. A listából válaszd a magyart. A billentyűzet beállításoknál NEM találsz magyar billentyűzetet, de ne aggódj, hagyd meg az angolt, a billentyűzet attól még magyar lesz.
A Téma és Elrendezés részekben állítsd be a neked legjobban tetsző beállítást.
Ezzel beléptél a digitális iskolába… A következő
rész a kezdeti barangolás lesz a digisuliban.

