
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zespołów i wydarzeń w MS Teams  

Na początek polecamy pobranie aplikacji MS Teams na komputer, co odciąża łącze.  
Po wejściu do aplikacji widzimy z lewej strony kilka zakładek, z których możemy 

skorzystać:  
 

• Aktywność – to ostatnie działania w aplikacji, z którymi jesteśmy powiązani.  

• Czat – moduł odpowiadający za komunikację z pojedynczymi osobami lub grupami 
osób.  

• Rozmowy – rekomendujemy korzystanie z tej zakładki w trakcie dyżuru. Student/ka 
wybiera nasz adres i łączy się z nami jak przez telefon (oznacza to, że w trakcie dyżuru 
powinniśmy mieć włączoną aplikację MS Teams). 

• Zespoły – klikamy z lewej strony ikonkę „zespoły”, a następnie w prawym górnym rogu 
przycisk „dołącz do zespołu lub utwórz nowy”. Korzystamy z pierwszego kafelka 
„zajęcia”.  

Po utworzeniu zespołu i nadaniu mu nazwy możemy ręcznie dodać do niego członków, 
czyli osoby studiujące w danej grupie / na danym roku. Można to zrobić w trakcie tworzenia 
zespołu lub później, za pomocą kliknięcia w ikonę trzech kropek przy nazwie zespołu. Wówczas 
z rozwijanego menu wybieramy „Dodaj członka” i pojawia nam się okienko służące do 
dodawania. Tutaj należy wpisać adres mailowy osoby, która ma być członkiem zespołu. 
Student/ka dostaje mail z informacją o dodaniu do zespołu. Domyślnie tworzy się kanał 
„ogólny” (wszyscy członkowie grupy). Studentów można też podzielić na mniejsze grupy – 
kanały – i nadać im odrębne nazwy (poprzez kliknięcie w trzy kropki obok nazwy kanału). Maile 
osób studiujących wpisujemy na podstawie listy obecności w Wirtualnej Uczelni.  

Inna możliwość dodania członków do grupy zajęciowej to wygenerowanie i 
udostępnienie – poprzez Wirtualną Uczelnię – kodu do zespołu. Wówczas przy nazwie zespołu 
klikamy trzy kropki, a następnie: zarządzanie zespołem, ustawienia i kod zespołu – wygeneruj. 
Możemy też pobrać link do zespołu. Wówczas przy nazwie zespołu klikamy trzy kropki i 
pobieramy link (jednak to działanie wymaga później zatwierdzenia próśb o dostęp do zespołu).  

W każdym zespole, na górnym pasku, widzimy: „pliki”, „notes zajęć”, „zadania”, 
„oceny”. 

Zakładka „notes zajęć” umożliwia udostępnianie  materiałów (karta kursu, zasady 
współpracy, pliki tekstowe, nagrania, linki, symbole), których studenci nie mogą edytować. 
Notes umożliwia też asynchroniczną pracę w grupach poprzez sekcję „Collaboration Space” – 
ten dokument może być edytowany przez wszystkich uczestników danego zespołu. Poniżej 
wyświetlają nam się notesy poszczególnych studentów/ek. Osoby studiujące widzą tylko swój 
notes, my – notesy wszystkich osób w grupie.  

Sekcja „zadania” umożliwia tworzenie testów, quizów itp. Przygotowując test, 
ustalamy, które odpowiedzi są poprawne – system sam je sprawdza, chyba że pytanie wymaga 
udzielenia dłuższej odpowiedzi. Konieczne jest poprawne ustawienie parametrów testu, m.in. 
czasu, w którym test się wyświetli. Istnieje możliwość edycji punktacji przed jej 
opublikowaniem.  

Opcja „utwórz zespół na podstawie istniejącego szablonu” umożliwia skopiowanie 
składu zespołu już istniejącego i nadania mu nowej nazwy (i funkcji).  



Sekretariat IFP oraz Centrum Obsługi Studenta nie będą pośredniczyły w tworzeniu 
grup dydaktycznych w aplikacji MS Teams – prosimy jako punkt odniesienia przyjąć dane 
wprowadzane do Wirtualnej Uczelni.  

• Kalendarz – umożliwia zaplanowanie wydarzeń zgodnie z ustalonym harmonogramem 
zajęć. Klikamy na kalendarz, planujemy nowe spotkanie (może być cykliczne), 
ustawiamy datę i „dodajemy kanał”, czyli zespół, który wcześniej utworzyliśmy. Po 
ponownym wybraniu wydarzenia możemy edytować uprawnienia. Prosimy o 
tworzenie wydarzeń w kalendarzu adekwatnie do swojego harmonogramu, tak aby 
studenci mogli zobaczyć kompletny „plan zajęć” w MS Teams.  

Podczas trwania zajęć, po kliknięciu na „osoby”, możemy pobrać listę obecności. 
Raport zostanie pobrany jako Plik CSV, który można otworzyć w programie Excel. Plik CSV 
zawiera imię i nazwisko, godzinę dołączenia oraz czas opuszczenia (dotyczy wszystkich 
uczestników spotkania). Mamy możliwość pobierania raportu obecności tylko wtedy, gdy 
spotkanie jest w toku, a uczestnicy nadal są obecni. Listę pobieramy z lewej strony w zakładce 
„pliki” pobrane.  

W celu usprawnienia pracy gorąco polecamy tutoriale Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, opisujące działania platformy Moodle i aplikacji MS Teams (jeden z nich dotyczy 
właśnie tworzenia grup): https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/tutoriale-e-learningowe  

 

 

https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/tutoriale-e-learningowe

