Köszöntelek!
Bemutatom Sötét Barna mintatanulót. Persze nem a
Ő Száz Virág
tanulásban minta,
hanem a Teams
használatában lesz minta a továbbiakban.

Ő Sötét Barna

És bemutatom Száz Virágot, aki
szintén kiváló Teams használó!
Velük barangolunk a digitális iskolában. Mindketten letöltötték az asztali alkalmazást az előző részben bemutatott módon. A továbbiakban már azt használják.

Sőt mindketten úgy gondolták, hogy nem akarnak lemaradni semmiről, akkor sem, ha éppen nem ülnek számítógépnél,
ezért letöltötték a mobil alkalmazást is a megjelölt gombbal. A felugró ablakban egy QR kódot látnak, amivel elugorhatnak
a megfelelő áruházba. Ha éppen nincs a telefonon
QR kód olvasó, akkor a megfelelő gombbal eljutsz
az áruházba.
Persze a számítógépen nincs sok értelme az egésznek. A legegyszerűbb, ha a telefonodon elmész a
saját áruházadba. (iPhone-on az App Store, Androidos telefonon a Google Play) és a kereséshez beírod, hogy Teams.
A program INGYENES, nyugodtan letöltheted. Virág és Barna azonban már most elmondják a tapasztalataikat: Nem a telefon a legjobb módja a
digitális iskolába járásnak. A kijelző kicsi, sok feladat, anyag nem látszik megfelelően. A digitális iskolában szerencsésebb valamilyen nagyobb kijelzőjű eszköz használata,
aminek még billentyűzete is van (laptop, asztali gép, tablet stb.). A telefon arra jó, hogy ne maradjanak le semmiről!

A digitális iskolában is osztályok és csoportok vannak, mint az igaziban. Barna most két csoportban van benne. A Teszt
nevűben és a Csopi8 nevűben. Ezek persze nem szerencsés elnevezésűek. De a bemutatáshoz ezeket használjuk. A tényleges csoportjaid az órarendi csoport elnevezését és a tantárgy elnevezését tartalmazzák.
Például a 9A osztály történelem csoportja 9A történelem nevű lesz. A tantárgy lehet, hogy rövidített, mert az igazi neve
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, de senki sem akar ennyit írni. Szóval lehet, hogy 9A töri lesz a név.
Virág és Barna annyi csoportban lesz (legalább), mint ahány tantárgyat tanul. Lesz neki például 9ABK13-angol csoportja.
Hogyan kerülök a csoportokba?
Két módon kerülhetsz csoportba. A kisebb létszámú csoportokat a
tanárod létrehozza és felvesz a csoport tagjai közé. Barna ezért
van már benne két csoportban. A nagyobb létszámú csoportokat
nem szívesen gépeli be a tanárod (van, aki 700 tanulót tanít!!!) A
másik mód, hogy a tanárod generál egy kódot, amit eljuttat hozzád valamilyen módon (Facebook, Instagram, postagalamb, e-mail
stb.) a Kód ismeretében Te tudsz csatlakozni a csoporthoz (zöld
nyíl). A Csatlakozás a csoporthoz egy kód használatával területen
megadta a kapott kódot és rákattintott a területre. A csoportok
között a Teszt osztály Informatika csoportja jelent meg Teszt-Info
néven. Az új csoportot a Csoportok ikonra (kék nyíl) kattintva látta meg Barna.
Mi zajlik a csoportban?
A csoportot kiválasztva megjelenik a csoport általános képernyője. Száz Virág azonnal küldött egy üzenetet Barnának, és
csevegni kezdtek az Általános csatornán. A piros nyíllal jelölt részbe írták az üzenetet. A probléma az, hogy az általános
csatorna üzenetei mindenkinek megjelennek. Még ez sem lenne gond, ha egy beszélgetéshez nem mindig új beszélgetést
kezdenének, hanem a zöld nyíllal jelölt Válasz részben válaszolnának.

A témához nem illő, vagy nem mindenkinek szóló üzeneteknek nem itt van a helye. Ezt lehet, hogy megelégeli a tanárod
és elnémít. Ilyenkor nem tudsz sem válaszolni, sem új beszélgetést indítani. Persze a némítás akkor is előfordulhat, ha
valami digitális számonkérés van.

A piros nyilakkal jelzett sorok mutatják, hogy a tanár letiltotta a csevegést. De nem haragtartó… Visszaengedélyezte, sőt
létre hozott további csatornákat Szünet és Verseny tudnivalók néven.

Barna még csak az egyik csatornát látja. Van egy rejtett csatorna is (a Verseny tudnivalók). Ha megnézi a rejtett csatornákat
és a nevére kattint, akkor megjelenik a csatorna, de a neve dőlt lesz. Így mindig egy rejtett csatornát tud megjeleníteni.
Ha tartósan szeretné látni a csatornát, akkor a Megjelenítés pontot kell választania, ekkor a neve NEM dőlt betűs lesz. A
csatorna neve melletti három pontra kattintva később is dönthet a csatorna elrejtéséről az Elrejt ponttal. A Csatornákkal
kapcsolatos értesítések pontban állíthatja be Barna, hogy akar-e értesítéseket kapni erről a csatornáról.
A tapasztalatai szerint, ha sok csatornán kapcsolja be az értesítéseket (és telefonján is ott van a Teams), akkor
rövedesen megőrül az állandó pittyegéstől… Most már okosan válogat, hogy mi fontos és mi nem.
Például a Szünet az nem olyan fontos csatorna, hogy állandóan üzenetet kapjon, ha valaki ír valamit a csatornán. Ha
„megemlítenek” valakit a csatornán, akkor alapértelmezés szerint úgy is értesítést kap erről.
Barnának megjelent a későbbiekben egy ilyen „lakatos” csatornája, pedig nem is csinált semmit. A
lakat azt mutatja, hogy ez egy privát csatorna. A tagokat a tanárod veszi fel és csak azok vannak
benne, akit Ő kijelöl. Ezzel tud a csoporton belül kisebb teameket létrehozni. Barna tanára valamilyen versenyfelkészítő

csatornát hozott létre és csak a versenyre készülőket adta hozzá tagnak. Barna nagyon kíváncsi! A csatorna neve melletti
három pontra kattintva Barna kiválasztotta a Csatorna kezelése pontot, hogy lássa kik is vannak a csatornában.
Hogyan említhetek meg valakit?

Ha az új beszélgetésben a @ jelet teszed, akkor utána egy nevet írva az illető „megemlítésre” kerül. Az ő képernyőjén a
neve piros lesz. Virág megemlítette Barnát. Barna pirosan látja nevét. Virág is látja ezt, de ő kéken látja a megemlített
nevet.

A Szünet csatornán máris kialakult egy beszélgetés Barna és Virág között. Persze a csatornán folyó beszélgetést bárki
láthatja. Ezért úgy döntenek, hogy átmennek a Csevegés pontba. A csevegéshez kattints a Kedvencek melletti három
pontra, és válaszd a Partner hozzáadása pontot. A nevét kezd el gépelni és feldobja a kiválasztott személyt. Rákattintasz
és már kezdheted is. Vagy egyszerűbben is lehet, ha a lila nyíllal jelölt Új csevegés gombra kattintasz és a felül megjelenő
Új csevegés részben elkezded a partner nevét gépelni.

Az egyéni problémáidat is itt jelezheted a tanárodnak. Ezt a többiek nem fogják látni. Ha valamelyik csatornán teszed
ezt, akkor a többiek is látják, amit írsz!
Barna elakadt a kiadott feladattal. Felvette tanárát a partnerek közé és csevegést kezdett vele, amit a többiek nem látnak.

Persze így nem nagyon tudok segíteni. A mindenhol túl tág meghatározás.
Előbb utóbb sok csoportban leszel benne, ahol az online térben zajlanak a dolgok. Feladatokat kapsz, megszólítanak, csevegést kezdenek veled stb. Nem könnyű nyomon követni az eseményeket. A Tevékenység ikonnal látod, hogy mik történtek, amikre nem reagáltál. Barna figyelmeztetést lát, hogy két dologra nem reagált. Itt az összes dolgot látod, az aktuális
csoporttól függetlenül. Lehet, hogy éppen a Teszt-Info csoportban vagy és dolgozol, amikor egy másik csoportban megszólít valaki. Itt azt is látni fogod. Ha a Csoportok ikonra mész, akkor az aktuális csoportodba térsz vissza és folytathatod
a munkát.
Honnan tudom, hogy kit érek el?
Alapvetően bárkinek küldhetsz üzenetet, akkor is, ha nincs a gépnél. Amikor legközelebb odakerül, akkor majd elolvassa.
A csatornákat is megnézheti bármikor, látni fogja az összes ott zajló párbeszédet. Ha kíváncsi vagy kik érhetők el online
akkor a csoport neve melletti három pontra kattintva válaszd a Csoport kezelése pontot. A Tagok és vendégek szakaszt
széjjel nyitva látod a csoport tagjait és az aktuális állapotukat. Itt például Száz Virág és Sötét Barna elérhető, de Világos
Barna nem.

