Microsoft Teams
w Szkole STRUMIENIE

Microsoft Teams
Microsoft Teams to
nowoczesne centrum pracy
zespołowej w usłudze
Office 365. W ramach jednej
aplikacji otrzymujemy
dostęp do większości
niezbędnych funkcjonalności
pozwalających na efektywną
komunikację, usprawnienie
pracy w zespołach oraz
optymalizacje swojego
środowiska pracy przy
jednoczesnych zapewnieniu
bezpieczeństwa i poufności
wykorzystywanych danych.

Microsoft Teams wspiera pracę zespołową online w
szkole STRUMIENIE
Szkoła Podstawowa i Liceum STRUMIENIE to jeden z najlepszych przykładów
wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Szkoła została wyróżniona tytułem Microsoft Showcase School, co oznacza, że jest częścią światowego programu wyróżniającego najbardziej innowacyjne szkoły na świecie. Istotne
znaczenie w funkcjonowaniu szkoły ma idea edukacji zróżnicowanej ze względu
na płeć. „Szkoła STRUMIENIE to szkoła podstawowa i liceum dla dziewcząt. Pragniemy uwolnić potencjał naszych uczennic dzięki indywidualnemu podejściu
do każdej osoby oraz kształtowaniu umiejętności budowania relacji” tłumaczy
Agnieszka Dziekańska, Dyrektor Szkoły. „Misją szkoły jest także walka ze stereotypami, zwłaszcza ze staroświeckim podejściem, mówiącym, że uczennice nie są
zainteresowane naukami ścisłymi i technologią.” mówi Monika Szałek, nauczycielka oraz koordynatorka zajęć IT w Szkole STRUMIENIE. Jednym z najczęściej
wykorzystywanych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w codziennym
życiu szkoły jest Microsoft Teams.

Microsoft Teams – platforma komunikacji między
nauczycielami i uczniami
Szkoła STRUMIENIE wykorzystuje Microsoft Teams we współpracy z uczniami,
m. in. jako platformę do dzielenia się materiałami. Ponadto służy jako kanał komunikacji między uczennicami. Ciekawym przykładem wykorzystania Microsoft Teams są lekcje odwrócone. Uczennice otrzymują na platformie materiały, z którymi
mają zapoznać się przed zajęciami. Następnie wykonują ćwiczenia w czasie lekcji.
Na podstawie wykonanych zadań nauczyciele przesyłają podsumowania i wnioski
do grup w Microsoft Teams. „Istotną zaletą Microsoft Teams jest oczywiście łatwy
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dostęp do materiałów. Uczennice, które z różnych powodów
nie mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole nadal mają dostęp
do źródeł i notatek, dzięki czemu z łatwością mogą nadrobić zaległości” opowiada Magdalena Kryk, nauczycielka historii i WOS
w Szkole STRUMIENIE. „Zauważyliśmy też, że nasze uczennice
bardzo lubią wykorzystywać wbudowany czat. Na bieżąco dyskutują na temat zadań grupowych i dzielą się swoimi pomysłami.
Ponadto, co bardzo nas cieszy, nie wstydzą się zadawać pytań
nauczycielom. My z kolei możemy natychmiast odpowiedzieć
na nurtujące kwestie jeszcze przed lekcją” mówi Monika Szałek.

Microsoft Teams jako wsparcie
współpracy nauczycieli
Microsoft Teams służy również jako platforma współpracy
między nauczycielami w Szkole STRUMIENIE. Przedstawiciele
Szkoły zwrócili szczególną uwagę na elastyczność nowego narzędzia. „W Microsoft Teams nasi pracownicy mogą realizować
90% zadań, które wcześniej wykonywali w wielu innych programach. Ponadto aplikacja jest wyjątkowo intuicyjna, dzięki
czemu nauczyciele świetnie radzą sobie z nawigacją i obsługą bez konieczności wsparcia osób technicznych” tłumaczy
Agnieszka Dziekańska. W ramach funkcjonalności Microsoft
Teams, utworzone zostały różne zespoły dla poszczególnych
grup nauczycieli i wychowawców. Platforma umożliwia wspólne
planowanie i dzielenie się pracą między zespołami. „Szczególną
siłę Microsoft Teams widzimy w przypadku przygotowywania
zajęć interdyscyplinarnych, na które kładziemy szczególny nacisk w naszej szkole” mówi Wojciech Strojny, kierownik działu
IT Szkoły STRUMIENIE, po czym dodaje: „w grupach Microsoft
Teams nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami i materiałami,
które potencjalnie mogą zostać wykorzystane w późniejszych
zajęciach. Bardzo cenna jest także łatwość odszukania wiadomości i plików, które zostały użyte np. kilka tygodni wcześniej.
To duży krok naprzód w porównaniu do tradycyjnej korespondencji e-mailowej”.

Współpraca administracji
Microsoft Teams wykorzystywane jest nie tylko przez nauczycieli, ale również przez pracowników szeroko pojętej administracji.
„Należy pamiętać, że funkcjonowanie Szkoły STRUMIENIE opiera się również na doskonale zgranej współpracy zespołów księgowości, IT i innych pracowników działów administracyjnych”
mówi Agnieszka Dziekańska. Aby wspierać komunikację między
i wewnątrz omawianych działów Szkoły STRUMIENIE, w Microsoft Teams założono osobne grupy dedykowane pracownikom
administracji. „Po implementacji Microsoft Teams zauważyliśmy,
że zdecydowanie usprawnił się przepływ informacji oraz przyspieszono procesy organizacyjne. Szczególną wartość ma także dzielenie się najlepszymi praktykami między pracownikami
szkół, które jest realizowane na międzyszkolnej platformie zbudowanej na bazie Microsoft Teams” opowiada Wojciech Strojny.

Budowanie relacji między szkołami
Ważnym projektem, który został zrealizowany wśród szkół Stowarzyszenia STERNIK jest platforma do komunikacji między
szkołami partnerskimi. „Przy wsparciu Microsoft Teams stworzyliśmy międzyszkolną platformę dla wszystkich pracowników
szkół partnerskich” tłumaczy Monika Szałek, po czym dodaje:
„Naszą ideą było stworzenie środowiska dla nauczycieli i pracowników tej administracji, w którym mogliby dzielić się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami dydaktycznymi”.
W Microsoft Teams stworzono międzyszkolne grupy dyrekcji,
nauczycieli poszczególnych specjalizacji, oraz działów administracji. Platforma służy również do organizowania wspólnych
wycieczek czy zajęć lekcyjnych. Obecnie z platformy korzysta
ponad 400 pracowników oraz ok. 2 700 uczniów.
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