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Microsoft Teams

Több lehetőség 
van a Microsoft 

Teams 
segítségével 
Találkozás 

Hívás  
Együttműködés  

Csevegés

A Microsoft Teams egy digitális központ, amely egy helyen egyesíti a beszélgetéseket és a
tartalmakat, így rendkívül hasznos eszköz az interaktív online oktatáshoz a modern oktatási
környezetben. A Microsoft Teams lehetővé teszi kurzusok, webináriumok és online képzések
szervezését akár 10 000 fő részvételével, fájlok megosztását és valós idejű szerkesztését Word,
PowerPoint és Excel formátumban, valamint hang-, videó- vagy képernyőmegosztó fájlok
megosztását.) kifogástalan minőségre.
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Microsoft Teams - Funkciók és előnyök

Az online kurzusok egyszerűbbek, mint valaha, mivel lehetőség van a tanfolyami meghívók e-mailben történő elküldésére. Ezenkívül a
Microsoft Teams lehetőséget kínál a résztvevők elnémítására vagy eltávolítására, valamint előadók és résztvevők kijelölésére is. Emellett a
tanulók egy virtuális váróteremben várhatják a tanári hozzáférés-érvényesítést.

✓ Rögzítés – a funkció lehetővé teszi a Teams
munkamenet rögzítését, a felhőben való tárolását
és a tartalom későbbi elérését vagy megosztását.

✓ Chat – a funkció lehetővé teszi a résztvevőkkel való
írásbeli megbeszéléseket mind a Teams-ülés előtt,
mind a foglalkozás alatt vagy után.

✓ Egyedi háttér - a funkció lehetővé teszi, hogy az
alkalmazásban előre definiált háttér közül válasszon
hátteret, vagy töltsön fel egy egyedit.

✓ Emelje fel a kezét – Ez az opció lehetővé teszi, hogy
egy gombnyomással virtuálisan felemelje a kezét,
szót kérjen vagy válaszoljon egy kérésre egy online
iskolai foglalkozáson.

✓ A résztvevők listája - a funkció lehetővé teszi a foglalkozáson jelenlévők
névsorának megtekintését és letöltését, így a tanároknak lehetőségük
nyílik a tanórai jelenlét egyszerű kezelésére.

✓ Natív integráció a Foundation, Expert és Evolution tartományok interaktív
táblázataival, valamint az Elementary, Intermediate, Smart, Advanced és
Genius interaktív kijelzőkkel.
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Az online tanterem létrehozása fontos lépés az online iskolára való átállásban, a Microsoft Teams alkalmazás pedig ezt a lehetőséget
kínálja, megkönnyítve mind a tanárok és a diákok közötti aktív kommunikációt, mind a tanulási folyamat magasabb színvonalú folytatását.

A Microsoft Teams alkalmazás lehetővé
teszi a tanulók aktív bevonását az órákon
virtuális kapcsolatokon és csoportos vagy
egyéni tevékenységeken keresztül,
amelyek asztali számítógépről, laptopról,
online böngészőből, illetve iOS vagy
Android mobileszközökről is használhatók.

A tanulók, a diákok és a tanárok
könnyedén dolgozhatnak együtt, egyetlen
platformról tartalmat hozhatnak létre és
megoszthatják az erőforrásokat.
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✓ Együttműködés – A Microsoft Teams lehetővé teszi a fájlok közös
szerkesztését és az erőforrások megosztását az integrált Office 365
alkalmazásokon keresztül

✓ Kommunikáció - Az alkalmazás lehetőséget kínál arra, hogy kapcsolatban
maradjon chaten, beszélgetési csatornákon és audio-video
munkameneteken keresztül.

✓ Személyre szabás – A funkció lehetővé teszi a Teams alkalmazás
testreszabását az oktatáshoz és szervezéshez szükséges kedvenc
eszközeivel.

✓ Feladatok/Házi feladat - A funkció lehetővé teszi a tanulók és hallgatók
számára feladatok/házi feladatok létrehozását, támogatást nyújtva a házi
feladat elkészítésében, és visszajelzést adva a bemutatott művek után.

✓ Katalógus - Az alkalmazás lehetőséget kínál a házi feladatok és a tanulók
által szerzett osztályzatok rendszerezésére és nyomon követésére,
osztályonként külön-külön.

✓ Jegyzetek – A funkció lehetővé teszi jegyzetek létrehozását és vezetését a
OneNote-on keresztül.

✓ Harmadik féltől származó alkalmazások – A Microsoft Teams lehetővé teszi
az alkalmazás használati élményének testreszabását a Flipgrid, Turnitin,
MakeCode és más oktatási eszközök segítségével.
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A Teams alkalmazáson keresztül leckék hang-, videó- és képernyőmegosztó funkciókat tartalmaznak, amelyek a diákok és a tanárok közötti
interaktív együttműködés fő lehetőségei, ha online iskoláról beszélünk.

A Teams alkalmazás online oktatásra való
használatával a felhasználónak lehetősége van
kapcsolatba lépni osztálytársaival, kérdéseket
feltenni a tanárnak, közösen projekten
dolgozni a kollégákkal, feladatokat kapni a
tanártól, és a feladatokat javíthatóvá tenni.

Ezen túlmenően, a házi feladatok és a tanulók
által megoldott feladatok kézhezvétele után a
tanároknak lehetőségük van osztályzatot adni,
jegyzeteket készíteni, visszajelzést adni a
tanulóknak, a tanulók hozzáférhetnek mind a
tanári észrevételekhez, mind a kapott
osztályzatokhoz.
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A Teams alkalmazásban elérhető „Beszélgetés” lap
közösségimédia-csatorna szerepét tölti be:
megbeszéléseket és vitákat lehet tartani, fájlokat, képeket
és minden olyan tartalmat csatolni és megosztani, amelyre
a diákoknak és a tanároknak szükségük van egy projekt
befejezéséhez. .

Ezenkívül a Microsoft 365 Word, PowerPoint és Excel
fájlok közvetlenül az alkalmazásból együtt szerkeszthetők.
A OneNote osztályjegyzetfüzetben a tanulók együtt
dolgozhatnak az Együttműködési térben, és a tanárok által
létrehozott csatorna szakaszként elérhető lesz ezen a
területen.

A Microsoft Teams videokonferencia-alkalmazás natív módon integrálható mind a Foundation, Expert és Evolution termékcsaládok IQboard
interaktív tábláival, mind pedig az Elementary, Intermediate, Smart, Advanced és Genius termékcsalád interaktív kijelzőivel, amelyeket
kifejezetten a romániai oktatási környezethez igazítottak. , interaktív oktatás támogatása. Így minden, amit a tanár az interaktív táblán
vagy a kijelzőn dolgozik, a tanulók számára valós időben láthatja, egyéb kiegészítők nélkül.
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GBC® | Elérhető szolgáltatások

Demo: Minden bemutatott termék és megoldás ingyenes demót kap. Várunk benneteket a legnagyobb bemutatóteremben interaktív

termékek közül Romániából, hogy együtt válasszuk ki az alkalmazásához megfelelő megoldást.

Szállítás: Minden Iqboard termék ingyenes kiszállítással jár. Tartalmazza az áru tényleges értéken történő biztosítását is.

Telepítés: Több mint 15 000 telepített egységgel és több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk. Interaktív megoldások telepítésére

szakosodott csapataink készséggel állnak rendelkezésére országos szintű telepítések ütemezéséhez.

Kézikönyvek: Minden IQboard termékhez és megoldáshoz magyar nyelvű használati útmutató tartozik, mind a szállított berendezésekhez,

mind a szoftveralkalmazásokhoz.

Képzés: A GBC® telepítési szolgáltatásait választva a tökéletes minőség és a kifogástalan dokumentáció mellett egy bevezető oktatást is

kap a választott megoldás működéséről.

Helpdesk: A GBC®, Kelet-Európa hivatalos szervizközpontja és Románia legnagyobb audio-videó integrátora által nyújtott magas színvonalú

szolgáltatások a garanciális és a jótállás utáni időszakokban.

A GBC® egy nemzetközi jelenléttel rendelkező audio-video integrátor, amely a legtöbb tanúsítvánnyal rendelkezik az iparág
legfontosabb gyártóitól. Tagjai vagyunk az AVIXA-nak és teljes jogú tagjai a PSNI-nek – azoknak a globális hálózatoknak, amelyek
garantálják megoldásaink és szolgáltatásaink minőségét és egységességét bárhol a világon.
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