Köszöntelek!
Már ismerjük Sötét Barna mintatanulót az előző két
Ő Száz Virág
részből. És persze
Száz Virágot is.
Mindketten remekül boldogulnak a
Teams használatával.

Ő Sötét Barna

Az előző részekben feltelepítették a
Teams asztali alkalmazást, sőt a mobiljukra is letöltötték a mobil appot.
Kicsit ismerkedtek a digitális iskolai környezettel. És persze azonnal „ráraboltak” a csevegésre. Megismerkedtek a legfontosabb beállításokkal. És felfedezték azt is, hogy hol találják a tananyagot és hogy hogyan tudják megnézni.
Az igazi iskolában órák voltak órarend szerint. A digitális iskolában is elképzelhető online óra. Virág és Barna azt mutatja
meg, hogyan vesz részt ilyen online órán.
Ahogy a suliban van órarend, úgy itt is van valamilyen digitális rend. A tanárod is adott időpontban kereshet és Te is csak
ebben az időpontban számíthatsz az online jelenlétére. Ne felejtsd el, hogy a tanárodnak más csoportokban is van órája!
A tanárok az online órát is sokféleképen tarthatják. Van, aki megelégszik a 2. részben már bemutatott üzenetekkel a különféle csatornákon. Kicsit bővítsük az ismereteinket a beszélgetések kapcsán.
A nyíllal jelölt ikonnal az üzenetünket megformázhatjuk. Az elkészítésnél választhatunk, hogy ez egyszerű üzenet legyen vagy közlemény (piros nyíl). A Közleménynél adhatsz címet, alcímet,
amit meg is formázhatsz. Beállíthatsz különféle színeket és háttereket. Beállíthatod, hogy kik válaszolhatnak, illetve egyszerre több csatornán is közzé teheted a közleményt! Az alapvető formázásokkal már biztosan elboldogulsz! (Félkövér,
dőlt, betűméret, bekezdés, felsorolás stb.) Csak a tényleg fontos közlendőkhöz használj Közleményt és csak a szükséges
helyen tedd közzé! Általában az egyszerű üzenet is megteszi. Itt csak tárgyat adhatsz meg és a szöveget, de azt is megformázhatod. Már maga a formázás is figyelemfelhívó a sok szokásos üzenet között. Virág és Barna tanára így hozta létre az
óra indító közleményt, ami így jelent meg nekik. De a tanár sem fogja gyakran alkalmazni, csak a valóban fontos esetekben.

A szerkesztés közben a kukával dobhatod el az üzenetet. A saját üzeneteidet később is módosíthatod, vagy akár ki is
törölheted. Olykor megbánja az ember, amit mondott… Például Barna tanára kicsit megbánta, hogy így rájuk „förmedt”
az elején (lásd 2. rész). Az üzenetet kiválasztva megjelenik az ikonsor, ahol a három pontra kattintva átírhatja az üzenetet (Szerkesztés), vagy akár törölheti is (Törlés). Ezt a saját üzeneteiddel Te is megteheted! Más üzeneteit azonban nem
tudod módosítani, de tetszésedet fejezheted ki az ikonokkal.

A gémkapoccsal fájlt tudsz csatolni az üzenethez. Jellemzően a saját
gépről feltöltéssel fogod használni. A csatolt fájl a csatorna Fájlok
részébe kerül és azt a többiek is tudják majd szerkeszteni. Az emojik, gifek és matricák használatával biztosan mindenki elboldogul.
De az „igazi” online órát a piros nyíllal kezdheti a tanárod. Virág és a Barnák (már itt van Világos Barna is) megmutatják hogyan zajlik az online óra.

A tanár kezdeményezi az értekezlet összehívását, akár címet is adhat neki. Az Értekezlet most ponttal az értekezlet elindul
és a tanulók az aktuális csatornán látják az értekezlet indulását, és azt is, hogy kik csatlakoztak az értekezlethez.
Elképzelhető, hogy az értekezlet nem általános, hanem csak néhány tanulót hív meg a tanár.
Miért érdekes az nekem, hogy csinálja ezt a tanár?
Mert te is tudsz értekezletet összehívni és megbeszélni az anyagot a társaiddal. A csevegésben is van video hívás, ami
nagyon hasonlóan működik, mint a most bemutatott értekezlet.

A Csatlakozás gombbal tudsz kapcsolódni az értekezlethez. Egy újabb
ablakban a csatlakozás előtt a tolókákkal kikapcsolhatod a kamerát és
a mikrofont. Itt is a Csatlakozás gombbal jön létre a kapcsolat.
A kamera és mikrofon kikapcsolását a tanárod is kérheti. Az átvitel
minősége jelentősen javul, ha a videojeleket nem kell továbbítani, ami
eléggé fogyasztja a sávszélességet.
A sok bekapcsolt mikrofon pedig visszhangossá teszi az értekezletet.
Célszerű csak akkor bekapcsolni a mikrofont, ha hozzá akarsz szólni a
témához. Különben tartsd kikapcsolva!
Így a mögötted zajló családi beszélgetést sem hallják a többiek ☺
A kamerát és mikrofont később is ki-be kapcsolhatod az értekezlet közben megjelenő menüsoron a kamera és mikrofon ikonnal. Az értekezlet
közben megnézheted kik vannak jelen (piros nyíl). És írásban cseveghetsz is közben (sárga nyíl). Kilépni az értekezletből a piros gombbal
tudsz. Nagyon fontos, hogy ténylegesen lépj ki, mert az értekezlet addig tart, amíg legalább egy ember ott van. Ha „ottfelejted” magad, akkor nem ér véget az értekezlet!
Az online órán a tanárod megmutathatja a képernyőjét (zöld nyíl). Ilyenkor az összes résztvevő a megosztott képernyőt
látja. A megosztás után alul ki kell választani, hogy pontosan mit is akar megosztani. (Az én gépemnél két monitor van 1.
képernyő, 2. képernyő, és párhuzamosan egy csomó nyitott ablak)

Például az 1. képernyő kiválasztása után azon a monitoron látható képet nézi mindenki. De ha csak egy programban akarok
megmutatni valamit, akkor a korábban már elindított program ablakát választom ki, és azt látják a többiek.
Ha valaki más megosztotta képernyőt, akkor egy új
gomb jelenik meg neked. Az Irányítás kérése gombbal kérheted a megosztótól, hogy adja át az irányítást neked. Neki jóvá kell hagynia az irányítást. Utána te is tudsz az Ő képernyőjén dolgozni. Például meg tudod mutatni
neki, hogy a problémája hogyan oldható meg. A dolog elég érdekes. Két egérkurzor van a képernyőn, a monogrammal,
hogy melyik kié (piros és sárga nyilak). Az Irányítás visszaadása gombbal szüntethető meg a vezérlés.

Ha mindenki kilépett, akkor az értekezlet véget ért. Lehet, hogy a Teams program felkér, hogy értékeld a minőséget. Ha
nem ötösre értékeled, akkor még azt is megkérdi, hogy mit kéne javítani.

Az értekezletet fel is lehet venni, és felvételt megosztva a hiányzók is meg tudják nézni a felvételt. A felvétel a három
pontra kattintva felnyíló ablakban indítható el.
Végül egy kicsit térjünk vissza a csevegésre. A Csevegés pontban a partnert kiválasztva a képernyő jobb felső sarkában van három ikon. Kezdeményezhetünk video hívást vagy hanghívást, illetve is van lehetőség a képernyő megosztására, akár a video hívás közben is, a bemutatott módon.
A jó hír, hogy tudsz segítséget kérni, ha elakadtál valamivel. Akár a tanárodtól, akár az osztálytársaidtól.
A következő részben megnézzük, hogyan kaphatnak feladatot Virág és Barna.

