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Özet
Office 365 Eğitim ve Microsoft Ekipleri'nde çevrimiçi sınıfınıza hemen erişin. Cihazınızı ve okul
oturum açma bilgilerinizi alın ve Office.com'da sınıfa gidin.

Bu bilgiler Microsoft Sitesinden alınmıştır..
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Sınıf ekibinize çalışmaya başlayın, Microsoft Teams Ekipleri
Bu doküman aşağıdaki adreste yer alan dokümanın makina tercümesidir
sizden özür diler

yazım hataları için makina

Office 365 Eğitim ve Microsoft Ekipleri'nde çevrimiçi sınıfınıza hemen erişin. Cihazınızı ve okul oturum
açma bilgilerinizi alın ve Office.com'da sınıfa gidin.
WEB address: https://support.office.com/en-us/article/get-started-in-your-class-team-6b5fd708-35b94caf-b66e-d8f2468e4fd5#ID0EBBAAA=Students_

Takımlarda Oturum Aç
1. Office.com’da oturum açın ve okul e-postanız ve şifrenizle oturum açın.
1.

Office.com ana sayfanızdan, tarayıcınızda açmak için Takımlar uygulamasına tıklayın.

1.

Takımlar Seçin
hangi sınıf takımlarında olduğunuzu görmek için. Öğretmeniniz sınıf takımını
zaten kurmuşsa ve sizi eklediyse, bir veya daha fazla (kaç sınıfa sahip olduğunuza bağlı olarak)
sınıf takım kutucuklarını görürsünüz.

Notlar: Herhangi bir sınıf takım döşemesi görmüyor musunuz? Öğretmeniniz sizi sınıf takımınıza
katılmaya davet etmiş olabilir.:
1.

Birleştirme kodu (Takımlar sayfasından, Bir takıma katıl'ı seçin veya bir ekip oluşturun ve kodu
girin)

1.

Bir bağlantı (e-posta kontrol edin!)

Sınıf kutucuklarınızı gördüğünüzde, öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla bağlantı kurmaya başlamak için
tıklayın!

Kanal
Her sınıf ekibinin bir ana tartışma alanı vardır, Genel kanal. Genelaltında, öğretmeniniz konuları,
projeleri ve daha fazlasını düzenlemek için daha fazla kanal oluşturabilir.
▪

Tüm kanallar bir Mesajlar ve Dosyalar sekmesi içerir.

▪

Mesajlar sekmesi, sizin, sınıf arkadaşlarınızın ve öğretmeninizin konuşmaları başlatıp
yanıtlayabildiğiniz yerdir.

▪

Dosyalar sekmesinde paylaşılan belgeleri arayabilirsiniz.

▪

Gönderiler ve Dosyalar sekmeleriyle birlikte, Genel kanalda Ödevler, Sınıf Defterive Notlar
sekmeleri vardır.

Sohbet veya kanalda ileti oluşturma ve gönderme
İleti oluşturmak için oluştur kutusunu tıklatın. Basit bir ileti yazabilir veya.
•

Resim, gif, etiket veya dosya ekleme

•

İletinizin öne çıkması için zengin metin kullanın

•

İletinizi madde işaretleriyle biçimlendirme veya numaralanmış bir liste yapma

•

@mention öğretmeninizi veya sınıf arkadaşınıza yazabilirsiniz.

Ekip kanalındaki bir konuşmadan özel bir sohbet grubuna geçmek için Sohbet simgesini seçin.

Bir dosyayı bir kanalda veya sohbette paylaşma
1. Ekle'yi tıklatın

.

2. Paylaşmak istediğiniz bir dosya seçin.
3. İsterseniz ileti ekleyin, ardından Gönder'i tıklatın

.

Dosya bulma veya oluşturma
Dosyalar sekmesini seçerek sizin, sınıf arkadaşlarınızın ve öğretmeninizin ekibinizin kanallarından birinde
paylaştığınız dosyaları görün.
Dosyalar'dayken, siz ve sınıf arkadaşlarınızın işbirliği yapmak için yeni bir Word, Excel veya PowerPoint
belgesi oluşturabilirsiniz.

Sınıf Malzemeleri
Dosyalar sekmesinde, öğretmeniniz Sınıf Malzemeleri klasörüne salt okunur kaynaklar ekleyebilir.
Ödevler, projeler veya sınıf beklentilerinden haberdar olmak için size yardımcı olabilecek önemli belgeler
için buraya bakın.

Bir dosyayı bir kanalda veya sohbette paylaşma
1. Ekle'yi tıklatın

.

2. Paylaşmak istediğiniz bir dosya seçin.
3. Include a message if you want, then click Send

.

Dosya bulma veya oluşturma
Dosyalar sekmesini seçerek sizin, sınıf arkadaşlarınızın ve öğretmeninizin ekibinizin kanallarından
birinde paylaştığınız dosyaları görün.
Dosyalar'dayken, siz ve sınıf arkadaşlarınızın işbirliği yapmak için yeni bir Word, Excel veya PowerPoint
belgesi oluşturabilirsiniz.
Sınıf Malzemeleri
Dosyalar sekmesinde, öğretmeniniz Sınıf Malzemeleri klasörüne salt okunur kaynaklar ekleyebilir.
Ödevler, projeler veya sınıf beklentilerinden haberdar olmak için size yardımcı olabilecek önemli belgeler
için buraya bakın.

Ödevleri görüntüleme ve teslim açma
1. Sınıf ekibine ve Genel kanala gidin. Atamalar sekmesini seçin.
2. Atama ayrıntılarını görüntülemek ve işi açmak için atamayı seçin.
3. Gerekli malzemeleri takın ve Teslim Etme'yi seçin.

Notlarınızı görün
Öğretmeninizin gözden geçirip size geri gönderdiği ödevlerin notlarını görmek için:
1. Genel kanaldaki Notlar sekmesini seçin.
2. Tüm atamalarınız burada listelenir ve en üstteki en yakın son tarih vardır. Her atamadaki
durumunuzu ve dereceli işlerde aldığınız puanları görüntüleyin. Puansız atamalar, öğretmeniniz
bunları inceledikten sonra İade olarak gösterecektir.

3. Atamalarınızı sıralamak için Son Tarih ve Atama'nın yanındaki okları kullanın.

Takımlarda Sınıf Not Defterini Kullanma
Sınıf arkadaşlarınızla özel notlar almanız veya beyin fırtınası mı yapmanız gerekiyor? Sınıf Not Defteri
sekmesi sınıf ekibinizin Genel kanalında bulunur. Öğretmeniniz not defterini kurmuşsa ve sınıfı
kullanması için yönlendirmişse, sekmeyi tıklatın ve inceleyin.

1. not defterini genişletmek ve tüm bölümlerinizi görmek için
seçin: burası sınıf
arkadaşlarınızla fikir ve proje geliştirmek için bir İşbirliği Alanı, öğretmeninizin önemli kaynakları
kaydedebileceği bir İçerik Kütüphanesi ve sadece işiniz için özel bir not defteri bölümü.
2. Alttaki bölüme adınızın yazıldığı alana dikkat edin- bu sizin özel not defteriniz! Sadece sen ve
öğretmenin görebilirsiniz..

Indirin: Ekipler ve Office 365'te öğrenim gününüz için görsel bir kılavuz.
Bu yazdırılabilir kaynağı, uzaktan eğitim den örnek bir gün boyunca takip edin. Okul-okuldan uzakta ki
rutininizi nasıl oluşturabileceğinizi ve öğretmeninize, sınıf arkadaşlarınıza ve en iyi öğrenmenize yardımcı
olan larla nasıl bağlantıda kalabileceğinizi görün.

Öğrenmeye devam edin
Office 365'teki Ekiplerin ve diğer uygulamaların bir sonraki projenize nasıl ilham verebileceğini, ev
ödevinize nasıl yardımcı olabileceğini ve ister sınıfta ister çevrimiçi olun öğretmeninize ve sınıf
arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanızı nasıl sürdürebileceğini görmek için Öğrenci yardım merkezine göz
atın.

