On-line kurz pro učitele – „EFEKTIVNÍ PRÁCE S TEAMS“
Níže uvedené kurzy jsou zaměřeny na praktický nácvik dovedností s nástroji aplikace Teams pro
on-line výuku žáků. Cílem kurzu je naučit učitele maximálně využít všech nástrojů aplikace Teams
při distanční výuce a jako užitečný nástroj doplňující aktivity prezenční výuky.
Kurzy jsou vedeny prakticky – účastníci kurzu plní praktické úkoly ve dvou rolích (role učitele a role
žáka).
Tyto kurzy jsou koncipovány jako:


uzavřené pro skupiny od 6 do 30 učitelů jedné školy (termín určíme po vzájemné domluvě),



otevřené v termínech vyhlášených naší společností (termíny jsou umístěny na našich
stránkách abswyda.cz

Organizace kurzu
Je vhodné, aby do kurzu byly zapojeny trojice učitelů. V této trojici budou hrát roli učitele a roli
žáka. Při plnění úkolů tak budou vidět jak pohled žáka, tak pohled učitele.
Všichni učitelé musí být napojeni na Internet a budou pracovat v aplikaci Teams. Učitelé budou mít
k dispozici kameru a mikrofon. Učitelé by měli být v samostatných místnostech, aby se nerušili
(kabinet, třída). Před zahájením on-line kurzu učitelé obdrží pokyny k připojení do kurzu.
Učitelé budou v rámci kurzu pracovat v tenantu školy (prostředí, v kterém u MS Office je škola
registrována). Lektor bude pracovat v tenantu společnosti ABS Wyda, s.r.o.
Učitelé obdrží stručné návody, které doplní kurz.
Délka každého kurzu je v rozsahu 2 vyučovacích hodin (jedna hygienická přestávka).

Přehled kurzů
1. On-line setkání (distanční vyučovací hodina)
2. Příspěvky a variace práce s touto kartou
3.

Zadání hodnocených úkolů

4. Vytvoření kvízu a jeho využití v zadání v Teams – základní možnosti
5. Efektivní práce s kartou Soubory
6.

říjen 2020

Poznámkový blok předmětu (I a II)

Strana 1

Obsahy kurzů
Z praktického pohledu je vhodné následující pořadí kurzů.
kurz 1: On-line setkání (distanční vyučovací hodina)
Osnova kurzu:


Přizpůsobení pracovní plochy Teams (možnosti).



Založení týmu (nutné pro založení „třídy“ pro další nácvik v tomto kurzu.



Svolání schůzky (s využitím kalendáře, okamžité setkání, popis schůzky – podrobné
informace – co si žáci mají připravit, vazba na příspěvky, vazba na kartu Soubory)



Vedení schůzky
•

•

využití panelu nástrojů:
•

chatování (stručné poznámky, likování, hlasování)

•

hlášení se

•

další nástroje panelu

sdílení obrazovky a variace jejího použití
•

co vše lze sdílet

•

příprava podkladů na sdílení obrazovky

•

přepínání mezi obrazovkami – efektivní přepínání

•

efektivní vedení komunikace

•

efektivní využívání kamery a mikrofonu

Poznámka: Pokud již učitelé Teams používají, je vhodné začít kurzem 2. Obsah kurzu 1 bude
v kurzech 2 až 6 průběžně prohlubován.
Kurz 2: Příspěvky a variace práce s touto kartou


typy příspěvků – krátký a dlouhý



krátký příspěvek



•

krátká zpráva

•

likování

•

odpovědi

dlouhý příspěvek
•

formátování textu

•

vytvoření oznámení



zmínka její využití pro oslovení konkrétního žáka



anketa a její možné varianty
•

vložení ankety

•

vyhodnocení ankety



omezení práv žáků (neukázněných) aktivně vstupovat do příspěvků



přidání souboru do příspěvku
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kurz 3: Zadání hodnocených úkolů


Druhy zadání a jejich specifikace (zadání a kvíz)



Zadání úkolu





•

parametry zadání

•

vstupní pokyny pro žáky

•

připojení souboru a nastavení parametrů práce s ním

•

bodování úkolu

•

nastavení bodování

•

rozeslání zadání žákům

Vyhodnocení úkolů
•

hodnocení úkolů z jednoho místa

•

export výsledků do Excelu

•

převod bodů na známky

•

odeslání výsledků práce žákům

Karta Známky
•

možnosti práce s kartou Známky

Kurz 4: Vytvoření kvízu a jeho využití v zadání v Teams – základní možnosti


Forms – (nástroj pro tvorbu testů)



Parametry prostředí



Tvorba testů – typy otázek a jejich zadání





•

otázky s výběrem odpovědi

•

otázky s možností více správných odpovědí

•

připojení obrázku

•

náhodné řazení otázek a odpovědí

Hodnocení testů
•

práce s analýzou odpovědí

•

export do Excelu a práce s výsledky pro následné známkování

Využití testu z Forms v aplikaci Teams v on-line výuce

Poznámka: Na tento kurz může navázat kurz pracující s pokročilejšími nástroji aplikace Forms.
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Kurz 5: Efektivní práce s kartou „Soubory“


Možnosti karty Soubory



Založení stromu složek (personifikace)



Operace se soubory (stažení, kopírování, odstranění, rezervace)



Společná práce na souboru



Sledování úprav provedených žáky – historie verzí souboru



Možnosti využití složky Soubory



•

zadání úkolu

•

zadání informací

•

zadání společné práce

•

prostor pro odevzdání práce žáků

Postupy práce učitele se složkou Soubory

Kurz 6: Poznámkový blok předmětu (I a II)
Poznámkový blok předmětu je velmi silný nástroj. Má velké množství nástrojů. Nácvik práce s ním
zabere minimálně dvě setkání.
Níže jsou uvedeny pouze základní oblasti tohoto tématu:


Nastavení parametrů poznámkového bloku



Prostor pro přípravu podkladů učitele a jeho využití



Prostor pro vkládání učeních materiálů bez možnosti úprav žáky



Prostor pro společnou práci žáků



Složky jednotlivých žáků a jejich využití pro zadání úkolů, testů, apod.
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Ceny za kurz (školy) – uzavřené kurzy
Tato cena platí pro školy, které chtějí uzavřený kurz (pouze pro učitele vlastní školy), a které sestaví
skupinu účastníků o minimálním počtu 6 učitelů (dvě trojice).
cena na 2
vyučovací hodiny
na jednoho učitele

cena celkem bez
DPH

cena celkem
s DPH (21 %)

počet trojic

učitelů

2

6

240,-

1 440,-

1 742,-

3

9

230,-

2 070,-

2 505,-

4

12

220,-

2 640,-

3 194,-

5

15

200,-

3 000,-

3 630,-

Při vyšším počtu účastníků z jedné školy je cena na učitele a vyučovací hodinu 100,- Kč (bez DPH).

Ceny za kurz (školy) – otevřené kurzy
Cena za účastníka kurzu v otevřeném kurzu je 140 Kč (bez DPH) za vyučovací hodinu. Otevřené
kurzy a jejich termíny najdete na stránkách abswyda.cz.
Na tyto kurzy je vhodné přihlásit vždy trojice učitelů z jedné školy, aby mohli v nácviku optimálně
pod vedením lektora modelovat a procvičovat praktické použití nástrojů Teams a tak uvidí jak pohled
učitel, tak pohled žáka.

zpracoval
Mgr. Jaroslav Bezchleba
jednatel společnosti ABS WYDA, s.r.o.
Společnost ABS WYDA, s. r. o. dlouhodobě nabízí kurzy (včetně kurzů DVPP) pro učitele
v oblastech využití výpočetní techniky pro podporu výuky, využití kreativních metod ve výuce, využití
výpočetní techniky pro přípravu podkladů pro výuku, využití dotykový zařízení, využití aplikací MS
Office 365 v práci učitele.
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