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Mivel a koronavírus-járvány rengeteg embert és országot érint a világon, egyre több oktatási 

intézmény tér át távoktatásra. Itt a Microsoft Magyarországnál mi is arra buzdítjuk 

munkatársainkat, hogy minél többet dolgozzanak otthonról, hasonlóan a többi vállalathoz. 

  

A Microsoft kiemelten fontosnak tartja munkatársai, ügyfelei, partnerei és közösségei egészségét 

és biztonságát. A Teams szolgáltatást a lehető legtöbb ember számára elérhetővé tesszük, 

megkönnyítve a csapatok együttműködését a távoli munkavégzés, a távoktatás során is. 

Levelemmel az Önök oktatási tevékenységének folytonosságra és a távoktatásra vonatkozó 

terveivel kapcsolatban keresem. 

  
  
A „bárhonnan és bármikor való tanulás” fogalma új értelmet nyert az utóbbi években, ahogy a 

modern technika még inkább lehetővé tette az elképzelések gyakorlati megvalósítását. 
  
A Microsoft küldetése, hogy a világ minden diákját és tanárát hozzásegítse ahhoz, hogy többre 

legyen képes. A Microsoft Teams és a Microsoft oktatási megoldásai lehetővé teszik a diákoknak, 

hogy bárhonnan és bármikor tanuljanak. A tartalmak és a feladatok online elérhetők, a diákok és 

a tanárok online eszközök segítségével kommunikálhatnak, és hatékonyan együttműködhetnek 

egymással az iskolai csoportmunka és feladatok során. 
  

Tanulás bárhonnan és bármikor 
  
A tanórák tartalma online közzétehető, és interaktív online órák tarthatók. A Microsoft Teamsben 

a tanárok és a diákok egységes felületen tanulhatnak, együttműködhetnek és kapcsolatba 

léphetnek egymással. 
  

 

  Tanulás bárhonnan 
 
A tanórák tartalma és a feladatok online közzétehetők, így a diákok bárhonnan 

elérhetik őket. A Teams segítségével a diákok hozzáférhetnek a tartalmakhoz, 

együttműködhetnek társaikkal, kapcsolatba léphetnek tanáraikkal, és online 

beadhatják a feladataikat. A tanárok átnézhetik a diákok által beadott feladatokat, és 

gyors visszajelzést és értékelést adhatnak. 
 

  



 

  Online tanórák 
 
A tanárok az online megtartott órák során megoszthatják előadásukat vagy a 

digitális tábla tartalmát. A tanárok és a diákok a tábla mellett szöveges csevegés, 

valamint hang- és videohívás segítségével is kapcsolatba léphetnek egymással. Az 

előadásokról felvétel készíthető, amely később offline is megtekinthető. 
 

  

 

  Élő események 
 
A Teams élő eseményei segítségével több száz diák (legfeljebb 10 000 résztvevő) 

számára is tarthatók élő online szemináriumok. A résztvevők kérdéseket tehetnek 

fel, az előadók pedig megválaszolhatják azokat. 
 

  

Kezdje meg a Teams használatát, és újítsa meg a tanítás és a tanulás élményét! 
  

  

magyar nyelvű útmutatókat, segédleteket itt talál: 

www.aka.ms/tavoktatas 

  
1. Tanórák és feladatok létrehozása a Microsoft Teamsben 

a. A távoktatás megkezdése a Microsoft Teams segítségével: Tudnivalók; 
b. Új tanóra létrehozása a Microsoft Teamsben: Videó megtekintése* 
c. Feladatok kiosztása a diákoknak a Microsoft Teamsben: Videó megtekintése* 

  

  
2. Online tanórák tartása a Microsoft Teams segítségével 

a. Tananyagok közzététele a megosztási lehetőséggel: Tudnivalók 
b. A tábla használata az oktatás interaktívvá tételéhez: Tudnivalók 
c. Felvétel készítése az óráról későbbi lejátszáshoz és a tudásbázishoz: Tudnivalók 

  

  
3. Élő Microsoft Teams-események létrehozása nagy előadásokhoz 

a. Élő esemény tervezése és ütemezése: Videó megtekintése 
b. Részvétel élő eseményen: Videó megtekintése 
c. Kérdezz-felelek moderálása: Videó megtekintése 

  

  
Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a tippek és trükkök megosztásához a tanárokkal, a 

szülőkkel és a diákokkal, készítettünk két e-mail sablont: 
• A szülőket és a diákokat tájékoztató e-mail letöltéséhez kattintson ide. 

• A tanárokat tájékoztató e-mail letöltéséhez kattintson ide. 
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