GOVORILNE URE PREKO SPLETNEGA SREČANJA
Govorilne ure bomo izvajali preko spletnih srečanj. Na govorilne ure se še vedno prijavljate
preko SPLETNE APLIKACIJE. Za lažjo prijavo sledite VIDEO VODIČU. Termin govorilnih ur je
omejen na 10 minut.
Razlika se pojavi le v prejetem elektronskem sporočilu. Tokrat je še toliko bolj pomembno,
da se prijavite s pravilnim in lastnim elektronskim naslovom, saj boste povezavo do
spletnega srečanja prejeli na elektronsko pošto.

PREJETO SPOROČILO PO OPRAVLJENI PRIJAVI

Prispelo bo sporočilo z naslovom Potrjeno: Govorilne ure.

Ko sporočilo odprete, se vam prikaže takšna vsebina
kot je na prikazana na sliki.
Podatki, ki so prikazani, so vaše ime, ime izbranega
učitelja, izbrani termin govorilnih ur in nato povezava
do spletnega srečanja v spletni aplikaciji Microsoft
Teams.
V izbranem terminu se na spletno srečanje priključite
tako, da kliknete na vijolično povezavo Pridružite se
sestanku. Malo počakate, da se vam odpre novo okno.

PRIJAVA NA SPLETNO SREČANJE
Za dostop do spletnega srečanja morate biti vpisani v aplikacijo Microsoft Teams. Vpišete se
z AAI računom vašega otroka.
Če ste v napravi že vpisani, potem se vam bo ob kliku na Pridružite se sestanku odprla slika,
ki je prikazana pri 5. koraku. V primeru, da v napravi še niste prijavljeni, sledite vsem
korakom, ki so prikazani na nadaljevanju.

1. KORAK: Odpre se vam novo okno, kjer kliknete na Pridruži se zdaj.

2. KORAK: Za tem se vam prikaže črno okno, ki je prikazano na spodnji sliki. Kliknete na
Opusti. Za tem se vam odpre sivo okno (druga slika), kjer kliknete Vpis.

3. KORAK: Odpre se okno za vpis v aplikacijo Microsoft Teams. V polje vpišete AAI račun
vašega otroka (primer uporabniškega
imena: ime.priimek@ososkar.si).

4. KORAK: Odpre se okno za AAI račun, kjer ponovno vpišete AAI račun in geslo vašega
otroka.

5. KORAK: Odpre se vam spodnje okno. Kliknete na gumb Pridruži se zdaj in počakate,
da učitelj začne govorilne ure in vas spusti v sobo.

