PROGRAM 10.5
Program: Microsoft Teams, e-izobraževanje
Namenjen:

Izobraževalni program Microsoft Teams je namenjen vsem zaposlenim, ki imajo
potrebo po hitrem in učinkovitem komuniciranju in sodelovanju na daljavo z
uporabo MS Teams, ki je ena izmed aplikacij paketa Office 365, namenjena
komunikaciji, izmenjavi datotek in timskemu delu ter hkrati deluje kot vezni člen
med aplikacijami paketa Office 365.
.

Cilji:

Cilj programa Microsoft Teams je na zanimiv in dinamičen način usposobiti
uporabnike iz ključih značilnosti programa, s posebnim poudarkom na
komunikaciji in sodelovalnem delu.

Vsebina:

Vsebina programa Microsoft Teams obravnava naslednja ključna poglavja in
tematike:
Okolje Teams - okolje za
komunikacijo, deljenje datotek in
center za pripenjanje ostalih O365
orodij
• Ekipe
• Kanali
• Pogovor in klepet
• Virtualni sestanki
• Delo z datotekami
Planner – orodje za dodeljevanje in nadzor nad nalogami
• Vdelava v okolje Teams
• Dodajanje novih opravil
• Organiziranje opravil
• Faze opravil
OneNote – orodje za vodenje zapiskov
• Vdelava v okolje Teams
• Organiziranje zvezka
• Iskanje po zapiskih
Učna vsebina je pripravljena na privlačen in interaktiven način, obogatena z
multimedijskimi elementi, slikovnim materialom in domiselnimi motivacijskimi
vprašanji ter zaključnim kvizom.

Metode:

e-izobraževanje, možnost naslavljanja vsebinskih vprašanj mentorju, preverjanje
znanja.

Termin izvedbe,
trajanje učenja:

9. – 23. junij 2020. Udeleženci lahko dostopajo do portala večkrat 24 ur dnevno,
vse dni v predvidenem terminu. Predviden čas učenja cca 1 ura.

Potrebna
oprema:

Za učenje udeleženci potrebujejo računalnik in internetno povezavo. Osebno
uporabniško ime in geslo ter vse ostale napotke glede poteka izobraževanja, bodo
udeleženci prejeli na dan pričetka programa na svoj e-naslov.

Preizkus znanja,
Potrdilo:

Ob zaključku programa kandidati opravijo preizkus znanja. Program je uspešno
zaključen, ko udeleženec predela gradivo in uspešno opravi preverjanje znanja.
Kandidat pridobi potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki si ga lahko natisne
in posreduje pristojnim službam.

Kotizacija:

35,00 € + ddv/udeleženca, za skupino 50 in več udeležencev je cena 24,00 € +
ddv. Kotizacijo poravnate po prejemu računa.

Prijave:

do 5. junija 2020 oziroma do zapolnitve skupine preko prijavnice na spletni strani
Združenja bank Slovenije. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave
sprejemamo prav tako do 5. junija 2020, v primeru nepravočasne odjave bomo
zaračunali celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa imena,
priimka in e-naslova udeleženca, popravek tekom izobraževanja in na potrdilu se
zaračuna 10,00 € + ddv. Pri večjem številu kandidatov iz iste institucije, kandidate
lahko prijavijo strokovne službe, ki so pridobile status prijavitelja (za info pošljite
sporočilo na ic@zbs-giz.si).V tem primeru strokovne službe prijavljene obvestijo
še pred pričetkom izobraževanja, da so napoteni na e-izobraževanje v organizaciji
Izobraževalnega centra ZBS in sporočilo pošljejo v vednost na ic@zbs-giz.si.

Informacije:

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na ic@zbs-giz.si.

