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Goian aipatutako guztia prest baduzu hemen aipatutako pausuen jarraipenarekin has zaitezke.  

 

1. Educamos bidez postara sartu. 

2. Goi-ezkerreko aldean dagoen aplikazio botoian klik egin eta gero Office 365 gainean 

klik egin 

 
3. Teams aplikaziora sartu 

 

4. Ezkerra aldean dagoen  botoian klik egin  

5. Bilera egiteko kanala aukeratu, eta mezuak idazteko beheko aldean dagoen berehalako 

bilerak egiteko botoian  klik egin 

 

6. Edo norbaiti erantzuteko momentuan botoian klik egin eta beheko aldean 

dagoen berehalako bilerak egiteko botoian  klik egin  

 

Zer behar duzu: 

• Internet konexio eta nabigatzailea duen gailua 

• Educamos kontu bat (O365 kontua) 

• Team batean partaide izan  
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7. Beharrezkoa bada alboko barra erabiliz pantaila mugitu gorako osorik ikusteko. Bilerari 

izena jarri, gero Bideoa aktibatu edo desgaitu gainean klik eginez. Bilera hasteko 

Reunirse ahora gainean klik egin 

 
8. Bileran egonda, kontaktuei gonbidatu kontaktuei iradokizunetatik edo izenak idatziz 

 
9. Bileran sartu ahala pantailaren erdian menu barra bat dugu  

 

a. Ezkerraldean bileraren iraupena adierazten duen botoia dago  

b. Audioa (mikroa) aktibatzeko  botoian klik egin edo desgaitzeko .  

 

c. Bideoa aktibatzeko  botoian klik egin edo desgaitzeko  

d. Bileran Txat erabiltzeko  botoian klik egin, Txata eskuma aldean agertuko 

da. Bileran zaudela edozein momentuan Txata erabil dezakezu, bilera dauden 

guztiok, Txatan jartzen diren mezuak ikusgarri izango dituzte. Bilera gidatzen 

duenak erantzuten joango da edo hitza emango dizu. 

e.  Bileratik irtetzeko  botoian klik egin 

Mila esker zure laguntzagatik 

Praktika onak: 

Bilera sartzeko momentuan mikroa piztuta izan eta agurtu, 

bilera gidatuko duenak eskatu ahala mikroa itzaltzea 

komeni da, hitza ematen diguten berriro piztuko dugu. 

Praktika onak: 

Bilera deialdia egin duenak, parte hartu duten guztiak 

deia moztu arte itxaron behar du ziurtatzeko deia 

ixten dela, bestela zabalik geratu daiteke. 


