Microsoft 365 Teams
Ghidul utilizatorului pentru părinți
Bun venit la Microsoft Teams
Școala dvs. va folosi programul Microsoft Teams pentru a oferi învățare la distanță și sprijin copilului dvs. O echipă -team este formată
dintr- o colecție de oameni, conversații și fișiere - toate într-un singur loc.
Accesarea și utilizarea programului Microsoft Teams
Școala dvs. vă va oferi un nume de utilizator și o parolă pentru dvs. și copil ca sa puteţi accesa programul Teams. Acestă informaţie
poate fi oferită printr-un mesaj SMS sau printr-o scrisoare trimisă acasă.
Pentru a accesa Teams, puteți pur și simplu vizita site-ul web teams.microsoft.com într-un browser web. Pentru o experiență mai bună,
vă recomandăm să descărcați și să instalați aplicația Microsoft Teams, disponibilă pentru dispozitivele Windows, Mac și iOS. Pentru a
descărca versiunea potrivită pentru dispozitivul dvs., vizitați site-ul web https://teams.microsoft.com/downloads.
Conectați-vă la program folosind numele de utilizator și parola și ar trebui să vedeți un ecran similar cu cel de mai jos.

Când programul Teams se deschide, veți vedea echipa (Team(s) ) relevantă din care copilul dumneavoastră face parte.

Ar trebui să vedeți cel puțin o echipă care să reprezinte clasa din care
copilul face parte.

Pentru a accesa programul Team , pur și simplu selectați căsuţa.

Rețineți, programul Teams în realitate poate arăta ușor diferit de capturile de ecran utilizate în acest ghid, aceasta în funcție de
dispozitivul pe care îl utilizați, cu toate acestea, principiile rămân aceleași pe tot parcursul.

Un canal este o discuţie, într-o echipă, dedicată unui proiect
sau subiect.

După ce ați selectat echipa copilului dvs., veți
vedea un canal General (este posibil să vedeți şi
alte canale suplimentare).

Alegeți un canal pentru a explora conversațiile / postările,
fișierele și multe altele.
Profesorul copilului dvs. poate posta comentarii, sarcini și
informații în canalul/folderul conversații / postări.
Vă rugăm să rețineți, comentariile făcute în aceast fişsier pot
fi văzute de toți elevii / părinții.

Conversații /
Postări

Fişiere

Profesorul copilului dvs. poate încărca lucrări pentru finalizare adăugând documente, videoclipuri, linkuri către site-uri web și multe
altele în canalul/folderul Fișiere. De asemenea, pot face legătura cu aceste documente în comentariile făcute din canalul/folderul
conversații.
Participarea la întâlniri/lecţii live
În cazul în care există o sesiune intercativă/live, cum ar fi assembly, ( adunare şcolară), acesta sesiune va fi postată cu un link către
respectivul canal și accesată după cum urmează:

Selectați echipa copilului dvs. și canalul relevant, aici am selectat canalul general (este
posibil să vedeți şi alte canale suplimentare).

Selectați linkul pentru sesiune, în acest exemplu, noi vom selecta linkul „întreaga adunare școlară”.

După ce ați selectat sesiunea interactivă / live, veți vedea ecranul de mai jos (sau unul similar), pur și simplu selectați butonul Alăturațivă pentru a vă alătura sesiunii.

Selectați butonul alăturați-vă.
Vi se poate cere sa „permiteți” sau „să
acordați” acces la microfon și camera
web.
Vă rugăm să acordați acces.

Obțineți instruire gratuită, tutoriale și videoclipuri pentru Microsoft Teams
Sunteți gata să aprofundați capacitățile pe care Microsoft Teams le poate oferi?
Accesați https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008318 pentru a explora instruirea video gratuită.

