NOTES ZAJĘĆ W MICROSOFT TEAMS
Każdy zespół ma własny połączony notes zajęć w programie OneNote. Notes zajęć to cyfrowy notes
dostępny dla wszystkich uczestników zajęć, w którym można przechowywać tekst, obrazy, odręczne
notatki, załączniki, linki, nagrania dźwiękowe i wideo oraz inną zawartość.
Usługa Teams zapewnia następujące niezbędne składniki Notesu zajęć w programie OneNote:
•Notesy uczniów — prywatna przestrzeń dostępna dla jednego ucznia oraz dla nauczyciela.
Nauczyciele mają dostęp do notesów wszystkich uczniów, ale uczniowie widzą tylko własny notes.
•Biblioteka zawartości — obszar tylko do odczytu, w którym nauczyciele mogą udostępniać
materiały uczniom.
•Obszar współpracy – obszar, w którym wszystkie osoby w klasie mogą udostępniać zawartość,
organizować ją i współpracować ze sobą.

Przedstawię kilka najważniejszych funckji jakie oferuje nam Notes zajęć.

1. Wejdź na zespół (klasę), w którym chcesz otworzyć notes zajęć. Kliknij na zakładkę „Notes
zajęć”.

2. Kliknij „Skonfiguruj aplikację Notes zajęć w programie OneNote”, następnie „Pusty notes”.

3. Wyskoczy informacja o tym, co będzie zawierał nasz notes. Klikamy „Dalej”.

4. W następnym kroku możemy edytować sekcje, które będą w notesie każdego ucznia.
Możemy zmienić nazwę, usunąć lub dodać własną. Kiedy skończymy klikamy „Utwórz”.

Nasz notes jest w trakcie tworzenia.

5. Notes jest gotowy. Kliknij znak „ > ” , aby rozwinąć menu.

Zobaczysz zakładkę „Biblioteka zawartości” - to jest miejsce na Twoje materiały do lekcji, np. pliki
pdf z podręcznika lub własny plik word z przygotowaną lekcją (tego uczniowie nie mogą edytować,
plik jest tylko do odczytu) oraz zobaczysz listę swoich uczniów z danej klasy – po kliknięciu
zobaczysz co dany uczeń zapisał w swoim notesie. Pamiętaj, że Ty widzisz notesy wszystkich
uczniów, oni natomiast tylko swój.

6. Najedź myszką na sekcję „Używanie biblioteki”, kliknij prawym przyciskiem myszy, a potem
kliknij „ Nowa sekcja”.

Nadaj jej tytuł, np. Lekcja nr 1 (lub napisz konkretny temat, który chcesz zrealizować wraz z datą –
ułatwi to uczniom i Tobie późniejsze powroty do tematu). Kliknij „Ok”.

Jeśli uznasz, że dana sekcja nie jest Ci już potrzebna lub chcesz zmienić jej nazwę to kliknij na nią
prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią funkcję.

7. Przechodzimy teraz do tworzenia stron w naszym notesie. Kliknij na poziomą kreskę, aby
zacząć pisać jak ma się nazywać ta konkretna strona.

U mnie będzie to „Podręcznik”, gdyż chcę umieścić tutaj teksty z podręcznika uczniów, z którego
korzystają normalnie w szkole. Kliknij na puste miejsce pod nazwą strony.

Jeśli mamy gotowy plik z lekcją to możemy go tutaj umieścić. Przechodzimy do sekcji „Wstawianie”,
klikamy „Plik” i wybieramy odpowiednią opcję. W moim przypadku będzie to „Wstaw wydruk
pliku”, ponieważ umieszczam tutaj pdf.

Klikamy „Wybierz plik” -

Wybieramy odpowiedni folder, w którym mamy zapisany plik. Następnie klikamy na plik, który
chcemy załączyć. Na końcu klikamy „Otwórz”.

Zatwierdzamy nasz wybór klikając „Wstaw”. Chwilkę potrwa zanim program wyświetli treści –
czekamy.

Po załadowaniu zobaczymy nasz plik w notesie.

Jeśli chcemy dodać do tej lekcji kolejny materiał, możemy to zrobić poprzez nową stronę (nie
tworzymy nowej sekcji, gdyż chcemy umieścić coś w tym temacie).
Najedź myszką na stronę, którą stworzyłeś i kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję
„Nowa strona”.

Postępuj według wcześniejszych instrukcji, aby dodać materiał.

Ważne! Pliki word dodane do notesu nie będą się wyświetlać tak, jak pliki pdf.
Kiedy klikniemy „Plik” → „Wstaw jako załącznik” i wybierzemy plik word, to będzie on wyglądał
tak:

Po dwukrotnym kliknięciu wyskoczy informacja, że nie można wyświetlić pliku w One Note i czy
chcemy go pobrać na swój komputer.

Dlatego najlepiej wejść w swój plik word z lekcją, skopiować poprzez kliknięcie na klawiaturze
równocześnie prawy 'ctrl' i 'a' (zaznaczamy wszystko w dokumencie), potem ctrl+c (kopiujemy)
i następnie w naszym notesie po kliknięciu w puste pole pod tematem klikamy ctrl+v (wklejamy
skopiowaną treść).

Dla przykładu skopiowałam i wstawiłam statut katechety świeckiego. Po wklejeniu skopiowanego
materiału wygląda to tak:

Można go teraz swobodnie edytować.

Można też oczywiście po kliknięciu w puste pole pod tematem po prostu zacząć pisać – wówczas
działamy podobnie jak w Word.

Inną opcją jest dodanie pliku word w zakładce „Pliki”. Klikamy „Przekaż”, a następnie „Pliki” i
wybieramy z odpowiedniego folderu na naszym komputerze. Dodane tutaj materiały nie mogą być
edytowane przez uczniów, są jedynie do odczytu.

8. Notes daje nam mnóstwo możliwości – możemy wstawiać linki do stron, np. do filmiku na
youtube. Wpisujemy tekst, który ma się wyświetlić oraz adres do strony.

Po zatwierdzeniu będziemy mieli utworzone hiperłącze – po kliknięciu w opis zostaniemy
przeniesieni bezpośrednio do strony z filmem.

9. Ważną fukcją jest tworzenie zapisów matematycznych.
Klikamy w zakładkę „Rysowanie”, następnie klikamy „Pióro”. W pustym polu piszemy odręcznie
nasze równanie (za pomocą myszki).

Kiedy skończymy klikamy „Zaznacz” (biały prostokąt), zaznaczamy nim całe nasze równanie.

Następnie klikamy „Zapis matematyczny”. Wyskoczy okienko po prawej stronie – jeśli uważamy, że
program dobrze odczytał nasze pismo to klikamy „Pismo odręczne na równanie matematyczne”.

Nasze równanie wygląda teraz tak:

10. Kolejną zakładką w naszym notesie jest „Collaboration space”, czyli obszar współpracy.

Tutaj umieszczamy materiały, nad którymi chcemy, aby uczniowie pracowali wspólnie. Ten obszar
daje im możliwość edycji.
Dodawanie materiałów odbywa się na tej samej zasadzie co w bibliotece.
11. Kiedy skończymy tworzyć notes nie musimy nigdzie klikać „Zapisz” - działamy w czasie
rzeczywistym i wszystko co robimy jest automatycznie zapisywane.
12. Niestety notes dla każdej klasy musimy utworzyć oddzielnie, czyli przejść cały proces, który
opisałam w każdej klasie.

