
 

Navodila za uporabo Teams za učitelje 

 

 



  

Kazalo: 

Prijava v Office 365 in Teams preko portala https://oblak365.si 

Klepet – učitelji lahko med sabo učinkovito sodelujete, komunicirate in izmenjujete gradivo, 

prav tako lahko aktivno sodelujete in komunicirate z vsemi učenci: 

Ekipe – tukaj boste imeli pregled and vsemi ekipami in spletnimi učilnicami v katerih aktivno 

sodelujete (tudi učenci bodo videli samo spletne učilnice in ekipe katerih del so). 

Koledar – v koledarju lahko enostavno upravljate vse video-konference za oddaljeno učenje: 

  



 

Microsoft Teams je rešitev za sodelovanje in timsko delo, del okolja Office 365, ki vam 

omogoča: 

- Sodelovanje in pogovore med učitelji in učenci 

- Organizacijo spletnih sestankov in video konference 

- Deljenje vsebin in preverjanje znanja in nalog 

- Dodajanje in povezovanje različnih zunanjih aplikacij in spletnih strani 

 

Prijava v Office 365 in Teams preko portala https://oblak365.si 

Kliknite na prijavo: 

 

 

Iz seznama izberete svojo organizacijo – šolo -> preusmerilo vas bona prijavo na vašo šolo 

z vašim šolskim računom: 

https://oblak365.si/


 

 

Vpišite svoje šolsko AAI uporabniško ime in geslo: 

 

 

Odločitev o privolitvi posredovanja vaših osebnih podatkov. Izmenjali se bodo samo nujno 

potrebni podatki za delovanje storitve.  



 

V uporabniškem središču izberete – Microsoft Office 365: 

 

Sistem vas bo že avtomatsko povezal na Office 365 -> kjer boste našli vse potrebne aplikacije 

za delo: 



 

 

 

 

Ob kliku na Teams vas bo odpeljalo neposredno na virtualno učno okolje - Teams. 

 

 

Klepet – učitelji lahko med sabo učinkovito sodelujete, komunicirate in izmenjujete gradivo, 

prav tako lahko aktivno sodelujete in komunicirate z vsemi učenci: 

 

 

 



Ekipe – tukaj boste imeli pregled and vsemi ekipami in spletnimi učilnicami v katerih aktivno 

sodelujete (tudi učenci bodo videli samo spletne učilnice in ekipe katerih del so). 

 

 

Ekipe – izdelava nove spletne učilnice ali ekipe za sodelovanje: 

 

Ekipe – izberete lahko med 4imi različnimi skupinami: 

- Spletna učilnica za Predavanja, kamor boste povabili svoje učence 

- Strokovna učna skupnost – kjer se povežete učitelji med sabo in izmenjevali gradiva 

- Ekipa za osebje, kjer boste lahko vodili vse potrebno za delovanje šole 

- Splošna ekipa za sodelovanje 



 

Novo spletno učilnico za oddaljena predavanja boste ustvarili tako, da vpišete ime razreda: 

- Razredna stopnja: En učitelj ima en razred z vsemi učenci 

- Predmetna stopnja: En učitelj je nosilec (razrednik), ki povabi vse učitelje v skupni 

prostor in potem formira dodatne kanale za posamezen predmet ter povabi vse 

učence 

 

 

Na seznamu vseh učencev v šoli poiščite (v kolikor učenca ne najdete pomeni, da nima 

ustvarjenega računa ali pa ga še ni aktiviral preko https://o365.arnes.si/): 

https://o365.arnes.si/


 

V skupino lahko dodajate tudi dodatne učitelje – razrednik doda vse učitelje na predmetni 

stopnji: 

 

Ob kliku zapri se vam bo že kreirala spletna učilnica: 



 

 

Dodajanja kanala in upravljanje učencev in učiteljev in dostopov “…”: 

 



Koledar – v koledarju lahko enostavno upravljate vse video-konference za oddaljeno učenje: 

 

 

Organiziranje videokonference je zelo enostavno – doda se učence in izberete kanal: 

 

Učitelj se v video konferenco prijavi in izvedejo predavanje – klik na zaznamek: 

 

 



Pridružitev v video konferenco poteka preko klika na spletno povezavo ali preko gumba 

»pridružitev« 

 

 

V kolikor uporabljate Teams preko spletnega brskalnika, morate dovoliti dostop do kamere 

in mikrofona: 

 

Določite še zadnje podrobnosti in se pridružite video-konferenci: 

- Za to da bodo storitve optimalno delovale in ne bo prihajalo do preobremenitve 

omrežij vas naprošamo, da izklapljate kamero 

 



 

Znotraj video konference lahko: 

- Delite namizje in aplikacije 

- Tabla, na katero lahko rišete in pišete 

 

Znotraj video konference lahko: 

- Spremljate prisotnost učencev 

- Pogovor 

- Snemanje predavanj (posnetek predavanja se prenese znotraj Office 365 v aplikacijo 

Microsoft Stream) 



 

Videokonferenco enostavno zaključite s pritiskom na gumb  


