Teams juhend õpilastele
Teams annab võimaluse luua grupp, kuhu saab lisada õpilasi nende koolimeiliga (kehra.edu.ee lõpuga).
Grupis on võimalik kasutada vestlust (chat), lisada ülesandeid ja kontrollida nende tegemist, esitada
dokumente, lisada õppematerjale, pidada videovestlust jm. Antud keskkond on arusaadav ning vajab vaid
harjumist. Ole julge ja uudista ning kui hätta jääda, siis küsi õpetajalt abi!
Siinkohal lühike tutvustus ja mõned nipid.

Sisene Outlook veebipõhiselt (www.kehra.edu.ee – outlook). Seejärel vali office 365
valikutest Teams.

NB! Kui õpetaja on lisanud su mõnda meeskonda, siis tuleb sulle emailile vastav teavitus
ja saad ka sealtkaudu meeskonda siseneda.

Seejärel tuleb teha valik, kas soovid jätkata internetilehitsejas või siis juba allalaadida vastav app.

Nüüd on sul võimalus kasutada vastavat keskkonda.

Hetkel on sul avatud just see meeskond, mille kohta õpetaja sulle kutse saatis. Sul on võimalus näha kõiki
oma keskkondi vajutades All teams (siis on näha kõik meeskonnad, kuhu sind on lisatud).
Meeskondade/gruppide vahel saad liikuda vajutades vaja mineva grupi peale.

Grupis olles on näha järgmised võimalused:
Posts – see on grupi ühine vestlus ning ajatelg. Siia kuvab ka õpetaja poolt lisatud tegevused (ülesanded
– assignments). Siin on võimalus esitada küsimusi õpetajale ning ka klassikaaslastele.
Files – õpetaja saab lisada siia faile, mida sul on õppetööks vaja. Samuti saad ka sina sinna üles laadida
dokumente, kui õpetaja on vastava korralduse andnud.
Class notebook – tegemist on virtuaalse ühise vihikuga, mis on kõikidele rühmas nähtav. See on võimalus
teha rühmatöid ja ühstegevusi. Lisaks on see taaskord ka koht, kuhu õpetaja saab lisada videosid ja pilte,
mida on õppetöö vaja.

Assignments – Siin on näha kõik ülesanded, mida õpetaja määranud on.

Kõrvaloleval pildil on näha, et
lisatud on ülesanne. Selle
vajutades on võimalus antud
ülesandega tegeleda.

Allpool oleval pildid on nüüd näha, et ülesanne on avatud. Õpetaja poolt lisatud test on loetav ja
arusaadav. Samuti on võimalik näha kas töö eest saab punkte või mitte (points).

Kui on vaja esitada midagi antud ülesande
raames, siis siin on võimalus seda teha (Add
work). Seejärel on sul võimalus valida, kust sa
faili lisada tahad. Upload from this device –
võimaldab faili laadida vastavast seadmest,
mida hetkel kasutad.

Kui oled vajaliku faili üles laadinud ja oled ülesande sooritanud, siis vajuta üleval Turn in, seejärel on
ülesanne sooritatud ning õpetaja saab juba anda tagasisidet.

Teams võimadab teha ka videokõnesid. Selleks on all olemas kaamera pilt millele vajutades on näha, et
tekib videokõne võimalus. Õpetajaga kokkuleppel on see hea võimalus saada ka koheselt tagasisidet või
siis uut teemat koos õppida.

Head kasutamist!
Kui sa sul tekib küsimusi, siis pöördu oma aineõpetaja või Eve Rohtla poole.
Lisateavet saab ka siit – https://support.office.com/et-ee/article/microsoft-teamsi-videokoolitus4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7

