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1.

USPOSABLJANJA NA DALJAVO

Trenutno dogajanje nas je na Upravni akademiji spodbudilo, da vam ponudimo tudi možnost
usposabljanj na daljavo. Z navodili vam želimo olajšati udeležbo na usposabljanju v aplikaciji
Microsoft Teams (MS Teams), preko katere bodo potekala usposabljanja Upravne akademije.
Usposabljanja na daljavo imajo veliko prednosti:
•

niso prostorsko omejena in lahko potekajo kjerkoli,

•

učenje je lahko veliko bolj interaktivno in multimedijsko,

•

sami si lahko izberete čas in hitrost učenja (ko gre za vnaprej pripravljeno
usposabljanje ali del tega).

2.

UPORABA MS TEAMS

Kje bodo potekala usposabljanja na daljavo?
Za usposabljanja na daljavo – srečanja v živo bomo na Upravni akademiji uporabljali orodje
Microsoft Teams. MS Teams je digitalno stičišče, ki na enem mestu združuje pogovore, klepet,
vsebine, dokumente, naloge in aplikacije, s čimer predstavlja raznovrstno in interaktivno učno
okolje na daljavo. Orodje je brezplačno.
Kaj potrebujem za udeležbo na usposabljanju na daljavo?
Za udeležbo na usposabljanju na daljavo potrebujete računalnik z dobro internetno povezavo.
Čeprav lahko MS Teams uporabljate tudi preko mobilnega telefona ali tablice, priporočamo,
da se usposabljanja na daljavo udeležite preko računalnika. Na računalniku je namreč
aplikacija bolj pregledna, lažje boste ohranili pregled nad predstavitvijo oziroma izvajalcem,
hkrati pa sodelovali pri klepetu in morebitnih vajah preko zunanjih aplikacij.
Kako se udeležim usposabljanja na daljavo?
1. Kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli v opomniku 3 dni pred pričetkom usposabljanja.
2. Izberite možnost »Namesto tega si oglejte v spletu«

3. Nato izberite »Anonimna pridružitev«

4. Vpišite svoje ime v zahtevano polje.
5. Če se dogodek v živo še ni začel, se prikaže sporočilo »Dogodek v živo se še ni začel«.

Sodelovanje na dogodku v živo
Če želite postaviti vprašanje:
Izberite gumb Q&A in v storitvi »Q« na desni strani zaslona vnesite vprašanje v polje. Nato
izberite gumb Pošlji.

