Dobrý deň pani riaditeľka, pán riaditeľ ,
Z dôvodu šíriaceho sa vírusu spôsobujúce ochorenie COVID-19 pracujeme na zvýšení
podpory pre školy, a to priamo so spoločnosťou Microsoft. Postupne vznikajú videá a návody
na pomoc pri prechode na Dištančné vzdelávanie s technológiou Microsoft MS Teams
a Office 365.
Radi by sme tieto informácie zdieľali i s Vašou školou, pričom nezáleží či služby Microsoft
Office 365 máte, alebo nemáte implementované. Účastníci webináru dostanú prístup do
služby Teams cez ktorú sa pripoja. Poprosím Vás o preposlanie tohto mailu na Vašich
učiteľov, aby sa mohli prihlásiť. Webináre budú bezplatné.
Chceme podporiť vzdialenú komunikáciu učiteľ-učiteľ, učiteľ-žiak a v spolupráci
s Microsoftom sme pre Vás pripravili webináre k službe Microsoft Teams ktoré je centrum
pre tímovú spoluprácu v službách Office 365. Spája ľudí, obsah a nástroje na zvýšenie
angažovanosti a efektivity tímu.
Po skúsenostiach a spätnej väzbe od účastníkov seminárov, ktoré sa uskutočnili v týždni od
16.3 do 20.3. sme upravili obsah a spúšťame od 23.3. webináre pre začiatočníkov a mierne
pokročilých.
•

Webinar: Ako začkať pracovať s MS TEAMS I. je určený pre úplných začiatočníkov.
Obsahom budú úplné základy MS TEAMS a aj témy, ako pristúpiť alebo stiahnuť
aplikáciu, ako spustiť aplikáciu z PC alebo MacOS. / termíny: 23.3. pondelok o 11.00,
24.3. o 11.00, utorok 24.3. o 11.00, streda 25.3. o 11.00, na konkrétny termín sa
prihlásite vyplnením krátkeho dotazníku a následne Vám bude zaslaný prístup
23.3. o 11.00. do 12.00. Vyplnenie dotazníka TU
24.3. o 11.00. do 12.00. Vyplnenie dotazníka TU
25.3. o 11.00. do 12.00. Vyplnenie dotazníka TU

·

Webinár: Ako začať pracovať s MS TEAMS II. / školenie je pre mierne
pokročilých, termíny: 24.3. utorok o 12.30, 26.3. štvrtok o 12.30, na konkrétny
termín sa prihlásite vyplnením krátkeho dotazníku a následne Vám bude zaslaný
prístup /
24.3. o 12.30. do 13.30. Vyplnenie dotazníka TU
26.3. o 12.30. do 13.30. Vyplnenie dotazníka TU

·

Realizujeme v spolupráci s Microsoftom konzultačné hodiny pre Office 365, MS
Teams

o

·

Termíny: pondelok 23.3., streda 25.3., piatok 27.3. vždy
o 14:00 do 15:00.. Odkaz na pripojenie sa aka.ms/webinare

Online školenie pre Vašu školu - na požiadanie

Odkazy:
Youtube – webináre, ktoré prebehli, video návody
Doporučujeme si pred webinárom k MS Teams pozrieť:
Distančné vzdelávanie – 10 min video s návodom ako začať pracovať so službu
Teams https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE&t=451s
Všetky videa https://www.youtube.com/channel/UClDtt_eFBfK9DYD2Mfd9qNg/videos

Pomocník a výuka pre Microsoft Teams
https://support.office.com/sk-sk/teams

Dôležitý oznam
Na webináre sa môžu prihlásiť aj školy, ktoré nemajú Office 365. Pokiaľ viete o školách, ktoré
túto technológiu ocenia a najmä potrebujú neváhajte nás kontaktovať, so zavedením
pomôžeme.

Tešíme sa na skoré stretnutie, pre zatiaľ aspoň Online 😊
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