Köszöntelek!

Ő Száz Virág

Ő Sötét Barna

Már ismerjük Sötét Barnát és Száz Virágot. Mostanra mindketten remekül
boldogulnak a Teams használatával.
Most éppen pihennek, el kell néha
szakadni a számítógéptől.

Az első részben feltelepítették a
Teams asztali alkalmazást, sőt a mobiljukra is letöltötték a mobil appot és
beállították. A második részben kicsit
ismerkedtek a digitális iskolai környezettel. És persze azonnal „ráraboltak”
a csevegésre. A harmadik részben felfedezték azt is, hogy hol találják a tananyagot és hogy hogyan tudják megnézni. A
negyedik részben részt vettek egy online órán, illetve megismerték az értekezlet összehívását.
Hogyan kapom a feladatokat?
Ebben a részben megnézik, hogy hogyan kaphatják a feladatokat és hogyan oldják meg azokat.
Most is előre bocsátjuk, hogy a feladatadásban a tanárok ötlettára kimeríthetetlen. Sok gyakorlat
van, itt csak a legelterjedtebbeket mutatjuk be.
Virág és Barna azt tanácsolja, hogy nézz körül a csoportod Általános csatornáján, vagy érdeklődj
ott, hogy hol találod a feladatot. A legfontosabb, hogy ne maradj le semmiről!
Már csak azért is ezt tanácsolják, mert az egyik tanáruk következetesen ott hozza nyilvánosságra az aktuális tananyag
helyét, rendszerint egy közlemény formájában. Ez elég feltűnő ahhoz, hogy ne lehessen eltéveszteni.

A harmadik részben már láttuk, hogy az Órai jegyzetfüzetben lévő anyag
már eleve tartalmazhat feladatot, például kitöltendő kérdőívet (Forms),
vagy olyan hivatkozást, ami valamilyen feladathoz vezet. Tulajdonképpen
olyan ez, mint az iskolai munkatankönyv, ahol az anyag ismertetése mellet
feladatokat, ellenőrzőkérdéseket is találsz.
Az egyszerűbb, kisebb házi feladatokat általában az anyaghoz a legegyszerűbb csatolni, akár szöveges formában is. De ha az óra témája eleve a gyakorlás, akkor lényegében az egész oldal erről szól.
Barna és Virág a következő oldalt találta a megadott helyen. A feladat leírását, azt, hogy hová kell tennie a megoldást, és a minta bemutatót az oldal
tartalmazta.

A másik lehetőség, hogy a tanárod közvetlenül a Te valamelyik szakaszodban hoz létre egy új lapot. Ezt megteheti közvetlenül egyenként is, ha differenciált feladatokat akar adni, de akár központilag meg tud osztani egy lapot minden tanulónak
vagy a tanulók egy csoportjának, megadva, hogy hová kerüljön a tanulóknál ez a lap. Szóval a saját házad táján is nézz
körül, hogy milyen változásokat látsz a saját jegyzetfüzet oldalaidnál.

Barna versenyre készül és egyéni plusz feladatot kapott, amit a Házi feladat szakaszában legfölül talált meg! Egy korábbi
megegyezés alapján mindig legfelül találja az aktuális feladatot!
A saját terület átnézése azért is fontos lehet, mert a tanárod tud lapokat kiosztani a tanulók szakaszaiba, egyénenként,
kis csoportokban vagy akár a teljes csoportnak is.
Virág és Barna ilyen lapokat talált a saját Házi feladat szakaszában. A tanáruk a lapot előre elkészítette és a csoportos
kiosztással valamennyi tanuló Házi feladat szakaszába új lapként kiosztotta. A tapasztalatok szerint az ilyen kiosztott lapok mindig a szakasz utolsó lapjai lesznek. De azért biztos, ami biztos alapon Virág és Barna tanára a lap nevébe beleteszi az aktuális dátumot is, igy később könnyebb lesz megtalálni egy adott feladatot, amikor mondjuk már száz oldal van
itt.

Virág és Barna ezt látják az Órai jegyzetfüzetükben. Mindkettőjüknek megjelent egy Házi feladat-03.28 oldal a Házi feladat szakaszban, utolsó oldalként. (Mindenkinek megjelent, de csak Barna és Virág képernyőjét mutatjuk meg.)
Ez Virág jegyzetfüzete

Ez Barna jegyzetfüzete

Természetesen Virág is ugyan azt látja, mint Barna, itt csak a helytakarékosság miatt lett Virág jegyzetfüzetéből kivágva a
lényeg.
Közvetlen feladatok!
Virágék eddig nem beszéltek a Teams Feladatok menüpontjáról. Pedig itt is kaphatnak feladatokat, ráadásul itt határidős feladatok is lehetnek, amelyek nem adhatók be a határidő lejárta után!
Virág és Barna tanára az ilyen feladatokra mindig külön is felhívja a figyelmet egy közleménnyel az Általános csatornán.

Az ilyen típusú feladatoknál, amelyeket a tanár a Feladatok menüponton keresztül ad a tanulóknak, a rendszer is küld
üzenetet a feladat megjelenésekor. Az Általános csatornán megjelenik egy ilyen üzenet, mint amit itt is látunk. Sajnos a
Teams rendszer magyarítása nem teljes jelenleg. A Feladatok menüpont a tanárnak is angol nyelvű, a diáknak is részben
angol nyelvű.

A feladat az értesítésből közvetlenül elérhető a View assignment gombbal. De megtalálhatjuk a Feladatok
menüpontnál is.
Mivel az ilyen feladatok rendkívül fontosak, rendszerint valamilyen értékelés is tartozik hozzá, ezért a rendszer az értesítés mellett, a Tevékenység pontban is jelzi a feladatot. Itt akkor is megjelenik a figyelmeztetés,
ha éppen egy másik csoportban tevékenykedünk. A csoportoknál pedig megjelenik a „@” jel, ami szintén
elég fegyelem felkeltő jelenség. Ezek akkor is megjelennek, ha másik csoportban vagy éppen! Szóval arra
nem nagyon lehet hivatkozni, hogy nem vetted észre a feladatot.
A Feladatok menüben látod az aktuálisan kiosztott feladatokat. Lehet, hogy több is van, figyelj a beadási
határidőkre (Due today at 10:00 AM). A legközelebbi határidős feladattal foglalkozz először.

A feladatnak van valami címe (PowerPoint Alakzatok), esetleg kategóriája (Gyakorló feladat). Kapsz benne valamilyen
utasításokat (piros nyíl). A feladathoz tartozhatnak referencia anyagok (Reference materials). Ehhez a feladathoz két ilyen
fájl tartozik, az egyikben a mintakockák találhatók, a másikban egy üres PowerPoint bemutató van, amiben az eredményt
kell elkészíteni.

Barna hozzá is fogott a feladat megoldásához. Megnyitotta a mintát tartalmazó PDF állományt a Teamsben, az üres bemutatót pedig az asztali PowerPointban. (Vigyázat a beépített PowerPoint erősen korlátozott tudású, abban nem oldható meg minden feladat!)

Barnának most könnyű dolga van, hiszen a kapott üres bemutatóba kell elkészítenie a megoldást. De elképzelhető, hogy
valami más programban kell a megoldást megcsinálni. (Ilyen üres állomány alapesetben csak Word, Excel és PowerPoint
lehet.)
Ha valami másban készíti el a megoldást, akkor az +Add work ponttal (kék nyíl) tudja feltölteni a megoldását.
A feladatot beadni a Turn in gombbal (zöld nyíl) tudja. A beadás közben valami jópofa animációt lát az ablak jobb szélén.
A határidő lejárata előtt még visszavonhatja a beadást
és változtathat a megoldásán. A visszavonáshoz az Undo
turn in gombot kell használnia.
A beadott feladatok átkerülnek a Feladatok menüpont Completed alpontjába. Ezt szétnyitva látja, hogy milyen feladatokat adott már be.

A beadott feladatokat a tanár kijavítja, esetleg értékeli, osztályozza. A javításról Barna értesítést kap a Csevegés pontban
Assignments feladótól. Így a többiek nem látják a neki írt értékelést!

Az értékelést most is a View Assignments gombbal tudja megnézni.
Kaphat valamilyen szöveges értékelést is (Feedback), most például
az 1. kockán elkövetett néhány hibát. Ez a gyakorló feladat most
nem lett lepontozva és osztályozva.

