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Віртуальні уроки
Віртуальні уроки побудовані на тому ж принципі, що й очні уроки, які ви відвідуєте в офісі
Британської Ради. Ви будете розвивати навички говоріння та письма зі своїм викладачем
та іншими студентами у режимі реального часу та виконуватимете багато парних та
групових завдань.
І звичайно ж, як і на будь-якому іншому уроці, ви практикуватимете навички аудіювання та
читання, а також поповнюватимете свій словниковий запас.

На старт!
Вас мають бачити та чути
Під час віртуального уроку вам необхідно
підключити камеру, аби ви могли активно
долучитися до уроку. Якщо ви використовували
додатки для дзвінків, такі як Skype, FaceTime, чи
будь-які інші, ви знаєте, що вам необхідно, адже
принцип роботи віртуальних уроків подібний. Вам
також необхідно підключити навушники з
вбудованим мікрофоном, так як під час уроку, ви
маєте спілкуватися з викладачем та іншими
студентами.

Якщо ви невпевнені
у справності своєї
відеокамери та
мікрофону, перевірте
їх готовність перед
початком уроку.

Знайдіть пригоже тихе місце
Надзвичайна перевага віртуальних уроків у тому,
що ви самі обираєте місце уроку. Але, все ж таки,
для якісного навчання, вам необхідно впевнитися
у тому, що вас ніхто не відволікатиме і не буде
проблем з шумом. Якщо вас під час уроку, будуть
постійно перебивати, ви можете погано засвоїти
інформацію та заважатимете іншим студентам.

Використовуйте
комп’ютер/ноутбук,
замість телефона чи
планшета

Забезпечте якісний інтернет зв'язок
Вам необхідний безперебійний інтернет зв'язок. За умови поганого зв’язку,
вас буде погано бачити та чути, так само як і ви будете погано бачити та чути
інших студентів та викладача. Це може усіх відволікати від уроку.
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Як це працює
Ми використовуємо Zoom для наших віртуальних занять.
Zoom це просте у використанні програмне забезпечення для онлайн-конференцій, яке ми
успішно використовуємо у навчальних центрах Британської Ради по всьому світу.

Вам необхідно мати:
ноутбук або комп’ютер
Просимо вас не використовувати телефони чи планшети, тому що деякі
функції, які необхідні для віртуального уроку, будуть на них недоступні.

якісне швидкісне інтернет з’єднання
Перевірте Системні вимоги для Zoom для Windows, Mac OS та Linux.
навушники з вбудованим чи автономним мікрофоном
Якщо ви не чуєте викладача та інших студентів, або навпаки, вам необхідно
перевірити звук. Перегляньте це відео за посиланням як протестувати аудіо
вебкамера
Якщо інші студенти та викладач не бачать вас, вам необхідно протестувати
вашу камеру. Перегляньте відео, як це перевірити.
додаток Zoom
Завжди використовуйте саме додаток Zoom (його можна дуже швидко
завантажити), а не його веб-версію.

Окрім технічної підтримки під час уроку, ознайомтеся, будь ласка, з
програмним забезпеченням Zoom, аби взяти максимум користі від
віртуальних уроків. Перегляньте посібник по роботі із Zoom.
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Як долучитися до віртуального уроку:
Перейдіть за посиланням Zoom, яке ви
отримаєте від Британської Ради.

Zoom має бути автоматично встановлений на ваш
комп’ютер. Якщо ні, оберіть download and run
Zoom.

Не виходьте з
системи під час
перерв
Просто вимкніть камеру
та мікрофон

Оберіть Join Audio by Computer.

Корисні поради

Використання чату
Користуйтеся функцією ‘Chat’ для
того, щоб задати питання чи
залишити коментарі.

Кімнати для обговорення
У кімнатах для обговорення ви
зможете працювати в групах чи у
парах. Викладач розподілятиме вас
по кімнатах для обговорення, де ви
закінчите свої завдання у парах чи в
групах.
Викладач долучатиметься до кімнат
для обговорення для того, щоб
стежити за вашою роботою,
виправляти помилки та давати
зворотній зв'язок.
Якщо вам необхідна допомога,
натисніть на кнопку Ask for Help
внизу меню і викладач приєднається
до кімнати для обговорення.
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Потрібна допомога?
Пишіть нам на електронну адресу
info@britishcouncil.org.ua
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