Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A tantermen kívüli, digitális munkarend hatékonyabb támogatása érdekében, iskolánk 2020 március 30-tól
bevezeti Microsoft Teams program használatát. Ez a program lehetőséget biztosít, a feladatok egyszerűbb,
átláthatóbb kezelésére, valamint segíti a pedagógusok és diákok közötti kommunikációt.
A fenti időponttól a feladatokat a tanulók már az új rendszerben fogják megkapni és oda is kell visszaküldeni
azokat.
Ezidáig a Kréta rendszerből, üzenetekben kiküldött feladatokat, a Kréta rendszerbe (vagy az ott leírt módon)
kell visszaküldeni.
Az első belépéshez javasoljuk, hogy a böngészőt inkognító (privát) ablakban nyissák meg.
A Microsoft Teams használatához szükség lesz egy felhasználói névre és egy jelszóra.
A felhasználói név egy emailcím melynek első része a tanuló teljes, hivatalos neve (ahogyan az a Kréta
rendszerben szerepel) ékezetek nélkül, ponttal elválasztva. A két keresztnévvel rendelkező tanulóknak,
mindkettő keresztnév kell, hogy szerepeljen. A második része pedig: „@tantermem.hu”
Példák:
Kiss Miklós felhasználói neve: kiss.miklos@tantermem.hu
Nagy Mária Tünde felhasználói neve: nagy.maria.tunde@tantermem.hu
Marton-Szabó Ádám felhasználói neve: marton-szabo.adam@tantermem.hu
A jelszó pedig: Br.isk**** Ahol a 4 db csillag helyén 4 szám áll, a tanuló oktatási azonosítójának utolsó négy
számjegye.
Példa:
11223344556 oktatói azonosító esetén a jelszó: Br.isk4556
FONTOS, hogy a jelszó nagybetűvel kezdődik és a "Br" és az "isk" között pont van.
Az első belépéskor a rendszer kéri a fenti jelszó megváltoztatását.
Az tanulók oktatási azonosítóját megtalálják a Kréta rendszerben SZÜLŐKÉNT belépve, a „Saját adatlap”
oldalán. Ezt elérik, ha belépést követően, a felület jobb felső részén, a tanuló neve mellett lévő kis
háromszögre, majd a „Saját adatlap” feliratra kattintanak.
Az első belépés folyamatáról és az alapfunkciók használatáról készítettünk egy-egy kis oktatófilmet:
Első bejelentkezésről: https://youtu.be/8x87Vttytks
alapfunkciókról : https://youtu.be/QgIBz1-cJbM

Az átállás első időszakában előfordulhatnak zökkenők, pedagógusoknak is most lesz lehetőségük „élesben”
először használni ezt a rendszert. Probléma esetén a tanulók kérjék a pedagógusok segítségét. Erre lehetőség
lesz a Teams-ben is.
A rendszerbe való belépéssel kapcsolatos probléma esetén kérjük írjon a brassoteams@gmail.com címre.
Megértésüket, türelmüket, együttműködésüket előre is köszönjük!
Iskolavezetőség

