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Je tento návod neaktuálny? Dajte nám vedieť:
- kliknutím na predvyplnený e-mail alebo
- oznámením kódu "S10-03 TEAMS - MS Teams ako výučbový nástroj” na náš helpdesk
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Návod je zameraný na možnosti využitia vytvoreného Tímu Triedy/Class ako výučbového nástroja pre dištančné vzdelávanie.
Obsahom sú online prednášky, nahrávanie súborov, ako využívať poznámkový blok v online výučbe a o.i. zadávanie úloh a rôznych
kvízov študentom daného Tímu.

1. ONLINE PREDNÁŠKA

Ak chce učiteľ urobiť online prednášku, je potrebné ju naplánovať v Kalendári (Obrázok 1).

Obrázok 1

NOVÁ SCHÔDZA
Po kliknutím na Nová schôdza/New Meeting sa zobrazí okno (Obrázok 2):
Názov prednášky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pridať účastníkov (dobrovoľné). Ak je prednáška zobrazovaná v Tíme alebo v konkrétnom kanáli Tímu, účastníkmi budú
všetci, ktorí sú jeho súčasťou.
Dátum a čas, kedy sa bude prednáška konať.
V ďalšom políčku je možné navoliť si, či sa bude prednáška opakovať a ak áno, v akej periodicite.
V tomto okne sa dá zvoliť kanál, na ktorom sa prednáška zobrazí.
Učiteľ volí aj miesto, odkiaľ bude prednáška fyzicky prebiehať.
V poslednej časti sa dajú doplniť detaily k stretnutiu alebo prednáške.

Po vyplnení týchto polí treba informáciu o naplánovaní prednášky poslať účastníkom.
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Obrázok 2

Akcia (prednáška) sa zobrazí v Kalendári používateľa (Obrázok 3) a aj v Kanáli (Obrázok 4), ktorý bol zadaný pri vytváraní stretnutia.

Obrázok 3

Obrázok 4
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Schôdzu začína ten, kto sa pripojí ako prvý. Pripojiť sa dá cez naplánovanú akciu v Kalendári (Obrázok 5).

Obrázok 5

UŽITOČNÉ MOŽNOSTI PRE UČASTNÍKOV
Počas stretnutia sa dajú využiť rôzne nastavenia (Obrázok 6). Používateľ sa môže rozhodnúť, či bude mať zapnutú kameru. Ďalšia
ikona je mikrofón, ktorý je dobre mať vypnutý, ak účastník práve nerozpráva. V prípade online prednášky sa odporúča, aby učiteľ
vyzval študentov vypnúť mikrofón a zapínali ho iba vtedy, ak je sú vyzvaní odpovedať.

Obrázok 6
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Ďalšie nastavenie je Zdieľanie (Obrázok 7). Používateľ môže zdieľať to, čo sa mu aktuálne zobrazuje na monitore –
pracovnú plochu, aplikácie (napr. PowerPoint),…

Obrázok 7

V rámci tohto zdieľania je v ponuke aj Tabuľa (Obrázok 8) – do ktorej môže písať vyučujúci aj študenti. Tabuľu môže učiteľ vypnúť
tlačidlom vľavo dole Zastaviť prezentovanie.

Obrázok 8

Ďalšie možnosti v hlavných nastaveniach (Obrázok 6) sú tri bodky (…). Kliknutím sa zobrazia ďalšie možnosti pre používateľa.
Napríklad Zobraziť poznámky zo schôdze, ktoré sa zobrazia v pravom menu. Ďalšia zaujímavá možnosť je Spustenie nahrávania
(Obrázok 9). Od okamihu stlačenia tohto tlačidla sa celá prednáška začína nahrávať. Učiteľ musí členov prednášky upozorniť, že
spúšťa nahrávanie. Nahrávka sa zobrazí v Poznámkach zo schôdze alebo ju možno nájsť v aplikácii Stream.
Pre zaujímavosť: dá sa zvoliť aj možnosť “Spustiť video s rozmazaním”. Pozadie za používateľom bude rozmazané (nečitateľné).
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Obrázok 9

Ďalšiu možnosť, ktorú ponúka hlavné nastavenie je Chat/Konverzácia (Obrázok 10).
Komunikovať je možné počas celej prednášky. Študentom, pokiaľ nie sú vyzvaní, je
odporúčané nezasahovať do prednášky. Lepšie je písať do Chatu. K poznámkam v Chate a
otázkam sa môže vyučujúci vrátiť po prednáške.

Posledná ikonka zobrazuje účastníkov prednášky. Schôdza alebo prednáška sa ukončí až
vtedy, keď z nej odíde posledný účastník.
Obrázok 10
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NAHRÁVANIE SÚBOROV
Nahrávanie a zdieľanie súborov je možné v každom kanáli Tímu. Každý vytvorený kanál má v hornom paneli nástrojov kartu
Súbory/Files. Vo Všeobecnom kanáli (Generals) v karte Súbory je už predvytvorený priečinok Učebné materiály/Class Materials
(Obrázok 11 ). Tento priečinok je nastavený tak, aby do neho mohli zapisovať len učitelia (vlastníci Tímu). Študenti nahraný materiál
môžu iba čítať bez možnosti zasiahnúť do obsahu. Preto je tento priečinok odporúčaný pre učiteľov, hlavne na materiály, ktoré
nesmú študenti upravovať a rôznym spôsobom editovať.

Obrázok 11

Do priečinku Učebné materiály/Class Materials môže učiteľ nahrať buď jeden súbor alebo celý priečinok (Obrázok 12).

Obrázok 12

VYTVORENIE ZDIEĽANÉHO SÚBORU
Učiteľ môže vytvoriť dokument, ktorý môžu upravovať aj študenti (Obrázok 13). Môže ísť o wordový dokument, excelovský zošit,
powerpoint… Dokument stačí pomenovať a vytvoriť (Obrázok 14). Takýto dokument už môžu študenti editovať.
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Obrázok 14
Obrázok 13

2. POZNÁMKY Z PREDMETU

Ďalšia aplikácia, ktorú môže učiteľ využiť vo výučbe sú Poznámky z predmetu/OneNote (Obrázok 15).

Obrázok 15
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POZNÁMKOVÝ BLOK
Je rozdelený na tri časti (Obrázok 16):
1.
2.
3.

časť: Priestor na Spoluprácu/Collaboration Space: je to časť, do ktorej môže zasahovať každý v Tíme, učiteľ aj študenti.
časť: Knižnica obsahu: je časť, ktorá slúži iba na zdieľanie obsahu. Do tejto časti študenti nemôžu zasahovať.
časť: Študentské poznámkové bloky: je súkromný priestor každého študenta. Učiteľ má prístup do poznámkového bloku
každého študenta, ale študent iba do svojho vlastného.

Obrázok 16
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Do každého bloku si používateľ vie doplniť ďalšiu sekciu. Stačí kliknúť na + Sekcia. Napríklad pod blokom Knižnica obsahu
si môže učiteľ vložiť sekciu Úlohy, Aktivity, Prednášky atď. Ku každej sekcii si vie vložiť aj ďalšie strany pomocou tlačidla + Strana.
Danú stranu si pomenuje (Obrázok 17).

Obrázok 17

Jednotlivé strany je možné obohatiť o rôzne doplnky pomocou ikony Vložiť (Obrázok 18). Vkladať do strany je možné súbory,
obrázky, video, emoji, nálepky a mnoho ďalších vecí.

Obrázok 18
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Strany je možné editovať a rozmiestňovať (Obrázok 19 ). Jednotlivé strany môže učiteľ rozposlať svojim študentom a to
individuálne či skupinovo alebo ich môže rozposlať medzi jednotlivými poznámkovými blokmi. Tu je možné stranu aj odstrániť.
Rozmiestniť je možné aj novú sekciu.

Obrázok 19

Pri skupinovom alebo individuálnom rozmiestnení učiteľ najskôr vyberie konkrétneho študenta alebo celú skupinu študentov,
ktorým chce dané zadanie poslať (Obrázok 20). Následne si vyberie sekciu, pod ktorou to daný študent alebo skupina študentov
nájde (Obrázok 21). Po rozoslaní každý študent v Tíme uvidí vo svojom osobnom priestore, v sekcii, ktorú učiteľ vybral, úlohu alebo
zadanie. Ku každej zadanej úlohe sa môže učiteľ vyjadriť a dať študentovi spätnú väzbu.

Obrázok 20

Obrázok 21
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3. PRIRADENÉ ÚLOHY

Ďalšiu možnosť, ktorú môže učiteľ využívať na výučbu je karta Priradené úlohy/Assignment. V rámci nej môže učiteľ vytvoriť pre
študentov Úlohu alebo Kvíz (Obrázok 22).

Obrázok 22

Na vytvorenie úlohy je potrebné vyplniť základné údaje. Prvé políčko predstavuje Názov/Title pre danú úlohu. Ďalej učiteľ zadá
Pokyny/Instructions k vypracovaniu úlohy. V tomto bode je možné, aby učiteľ pridal aj Zdroj/Add resourses, či už vo forme súboru
alebo odkazu na webovú stránku (Obrázok 23). Potom vie učiteľ zadať, či budú za danú úlohu body. Body nie sú povinné.

Obrázok 23
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Pri ikone body si vie používateľ vytvoriť aj predvolenú šablónu na hodnotenie + New rubric pre jednotlivé zadania
(Obrázok 24). Ak učiteľ bude zadávať viac úloh s možnosťou rovnakého hodnotenia, napr. esej, prezentácia…, je možné, aby už mal
predvolenú šablónu a nemusel opätovne zadávať informácie, ako budú študenti za danú úlohu hodnotení.

Obrázok 24

Každý používateľ si vytvorí svoju šablónu, ktorú vie upravovať podľa vlastných preferencií (Obrázok 25). Učiteľ vie určiť, či za danú
úlohu budú študenti získavať body alebo nie. Popíše jednotlivé položky, čo všetko musí byť splnené, aby študent dosiahol dané
hodnotenie. Predpísané slovné hodnotenie sa dá prepísať priamo na známky. Jednotlivé popisujúce položky používateľ môže zrušiť
alebo doplniť ďalšie.

Obrázok 25
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VYTVORENIE KVÍZU
V tejto časti Priradené úlohy/Assignment môže učiteľ vytvoriť aj Kvíz/Quiz cez aplikáciu MS Forms (Obrázok 26).

Obrázok 26

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť kvíz, ktorý má mnoho možností na tvorbu otázok a odpovedí. Pre učiteľa je výhodou, že výsledky sú
automaticky vyhodnocované. Takýto typ kvízu vytvoríte pomocou tlačidla Nový kvíz/New Quiz (Obrázok 27).

Obrázok 27
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Daný kvíz si používateľ jednoducho pomenuje poďla vlastného uváženia. K názvu je možné pridať aj obrázok. Pod
názvom je pre tvorcu kvízu možnosť krátkeho popisu vytvoreného kvízu. Používateľ má k dispozícii aj rôzne predvolené témy, ktoré
mu umožnia dotvoriť dizajn kvízu (Obrázok 28). Je možné si nahrať vlastný obrázok aj Tému/Theme.

Obrázok 28

Na vytvorenie konkrétnej otázky učiteľ stlačí + Add new. Následne sa mu ponúkne veľké množstvo typov odpovedí (Obrázok 29).
Z danej ponuky si vyberie najviac vyhovujúci.

Obrázok 29

15 / 19

S10-03 TEAMS - MS TEAMS AKO VÝUČBOVÝ NÁSTROJ
HODNOTENIE KVÍZU
Po zadaní konkrétnej otázky a vybratí typu odpovede, učiteľ určí, ktorá odpoveď je správna, aby mohlo byť spracovanie odpovedí
automatické. Pri každej odpovedi je možnosť koša, teda vymazanie odpovede. Priestor, kde môže učiteľ vložiť doplňujúce
informácie, ktoré sa zobrazia pri výbere práve tejto odpovede (príklad okamžitej spätnej väzby: “Výborne, správna odpoveď” alebo
doplňujúce informácie: “Bratislavou preteká rieka Dunaj” a pod.) Ak učiteľ chce, aby bola daná otázka obodovaná, je potrebné vložiť
Počet bodov/Points, ktoré študent získa za danú otázku. Ak chce používateľ zabezpečiť, aby študenti na otázku odpovedali, je
potrebné zaškrtnúť Povinné/Required. Pri každej otázke sú ďalšie možnosti (tri bodky), kde si môže učiteľ zadať napríklad: náhodný
výber odpovedí, výber z listu odpovedí, matematické znaky a podnadpis pre danú otázku (Obrázok 30).

Obrázok 30
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Výhodou aplikácie Forms je automatické vyhodnocovanie odpovedí/Responses (Obrázok 31), kde je zhrnutý presný
počet odovzdaných kvízov a priemerné skóre/Average Score. Každá otázka v kvíze je hodnotená aj samostatne. Výsledky je možné
otvoriť aj v Exceli/Open in Excel.

Obrázok 31

NASTAVENIA KVÍZU
Pre každý kvíz je možné urobiť osobitné nastavenia/Settings (Obrázok 32).

Obrázok 32

V týchto nastaveniach môže zadávateľ kvízu určiť isté obmedzenia. Napr., či sa majú študentovi ukázať správne výsledky
automaticky po odovzdaní alebo kto môže vyplniť daný test. Ďalšie nastavenia súvisia s obmedzením času – odkedy dokedy
prebieha test. Čo tento formulár neumožňuje, je nastavenie trvania pre vypĺňanie kvízu pre jednotlivých študentov (napr., že každý
študent má 5 minút od začatia vyplňovania kvízu). Je možné len celoplošne nastaviť dátum a čas, kedy test začína a kedy končí.
Ďalšou nastaviteľnou časťou je náhodné zamiešanie otázok (Obrázok 33).
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Obrázok 33

Takto vytvorený kvíz potom učiteľ vie zadať študentom daného Tímu presne, ako keď ide vytvárať nový kvíz (Obrázok 26). Pričom
konkrétny test vyberie z ponúkaných možností (Obrázok 34).

Obrázok 34
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Viac informácií ohľadne tvorby kvízu je možné nájsť vo webináre, kde sú presne ukázané kroky, ako vytvoriť kvíz a
jednotlivé otázky s rôznymi možnosťami odpovedí. Ukázané je aj automatické spracovanie odpovedí. Webinár je možné nájsť na
www.uniba.sk/elearning pod názvom Tvorba kvízov a testov s aplikáciou MS Forms (pre učiteľov).

4. KLASIFIKÁCIA

V rámci hlavného menu v Tíme Class má učiteľ prehľad o Klasifikácii jednotlivých úloh, ktoré boli študentovi zadané. Výhodou je,
že učiteľ má všetky výsledky na jednom mieste (Obrázok 35).

Obrázok 35

Za inšpiráciu pri tvorbe tohto manuálu a za pôvodnú predlohu by sme radi poďakovali doc. RNDr. Beáte Brestenskej, CSc. z
Prírodovedeckej fakulty UK.
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