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Віртуальні уроки
Шановні родини,

У Британській Раді ми дуже серйозно ставимось до безпеки, добробуту та захисту дітей та
підлітків, як у нашому класі, так і під час проведення віртуальних занять.

Будь ласка, прочитайте цей документ супровідно з Політикою щодо захисту дітей,
Кодексом поведінки, Політикою прийнятного використання ІКТ та нашою Політикою щодо
боротьби з хуліганством. Ви можете знайти їх у зошиті студента, який ми видали
студентам на початку навчального року.
Для будь-яких сумнівів чи роз'яснень або якщо ви побачили будь-яку дію, яка є
неприйнятною для дорослого чи іншої дитини під час проведення віртуального заняття,
будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою: info@britishcouncil.org.ua
Віртуальні уроки створені з метою розвинути навички та надати знання тієї ж високої
якості, як і звичайні уроки у класі. Також запевняємо вас, що в усіх випадках, коли це
можливо, заняття проводяться із тими ж самими викладачами та у тій самій учбовій групі.
Звісно, за необхідності курс включатиме в себе елементи самостійного опрацювання
матеріалу як частину будь-якого навчального процесу.

Приготуймося!
Вас побачать і почують
Аби мати змогу повноцінно долучитися до заняття
студентам знадобиться веб камера. Якщо Ви вже
мали досвід користування Skype, Face Time або
іншими відео месенджерами, то процес віртуального навчання
буде вам знайомим і досить цікавим та інтерактивним. Також
вам знадобляться навушники із вбудованим мікрофоном,
аби мати змогу контактувати із викладачем та іншими
студентами віртуального курсу.
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Рекомендуємо
перевірити вашу веб
камеру і мікрофон
перед початком уроку
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Знайдіть тихе місце для вашого онлайн заняття
Чудовою перевагою віртуального навчання є те,
що ви можете самі обирати де вам зручніше
навчатись. Але для зручності рекомендуємо вам
знайти тихе та спокійне місце, в якому вас не
відволікали б під час занять, і ви не були змушені
змінювати дислокацію під час уроку, аби ніщо не
завадило засвоєнню матеріалу.

Краще використовувати
стаціонарний комп’ютер

Якісний інтернет зв’язок
Вам знадобиться стабільний інтернет зв’язок. Слабкий може стати
причиною того, що ви, ваш викладач та ваші одногрупники не чутимете або
не бачитиме один-одного під час віртуальних занять.

Як підключитись до онлайн курсу
Браузер Гугл Хром найкраще працює з нашою навчальною платформою,
інші можуть не спрацювати.

Перейдіть за послиланням https://englishonlinelearn.britishcouncil.org
та використайте свою електрону адресу на наданий вам пароль, щоб увійти
до свого студентського акаунту

Натисніть «Продовжити»

www.britishcouncil.org
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Доступ до занять
Ми рекомендуємо вам
завершити більшість
запропонованих навчальних
вправ до початку
віртуального уроку та
завершити роботу з ними після
уроку для кращої практики.
Натисніть “Оцінити” щоб
миттєво побачити результат
або “спробувати ще раз” аби

повторно виконати вправу
Приєднатись до віртуального класу онлайн
За 10 хв до початку уроку з’явиться кнопка «Приєднатись»
Натиснувши на неї ви зможете приєднатись до занять зі своїм викладачем і
одногрупниками віртуального класу

Як влаштований віртуальний клас
В нижній частині вашого екрану ви побачите наступні кнопки:

Ця кнопка означає ваш мікрофон. Натисніть її аби перейти в беззвучний режим,
натисніть на кнопку ще раз аби розблокувати ваш мікрофон, коли вам потрібно
говорити.
Ця кнопка вимикає вашу веб камеру. Натисніть на кнопку ще раз, щоб вас знову
було видно учасникам віртуального класу.

Якщо Ви хочете запитати щось, «підійміть руку», натиснувши на цю кнопку.
Натиснувши на кнопку ще раз, ви опускаєте руку
www.britishcouncil.org
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Натисніть цю кнопку аби вийти з онлайн класу

Це чат вашого віртуального
класу, туди ви можете писати
як вчителю окремо, так і для
всіх учасників класу.
Будьте ввічливими та не
надсилайте багато
повідомлень одразу.

www.britishcouncil.org
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Правила віртуальних уроків
Ми очікуємо від наших студентів ввічливості і належної поведінки під час участі у
віртуальному класі.
Як і під час звичайних уроків, на віртуальних студенти повинні поважати один одного,
тобто:
•
•
•
•
•
•
•

Бути привітніми до викладачів та студентів
Брати участь в активностях уроку разом із іншими студентами
На прохання вчителя виконувати завдання уроку
Під час віртуального заняття важливо слухатись вчителя
Слухати інших учасників онлайн класу і надавати змогу висловитись іншим
Впевнитись, що ваша камера відображає лише студента
У разі потреби, не вагаючись, звернутися по допомогу до вчителя або довіреної
особи

Ми впевнені що належна поведінка – це запорука вашої ефективності.

Неприйнятна поведінка
Для студентів віртуального курсу неприйнятною є наступна поведінка :
•
•
•
•
•
•
•

Будь-яка форма насилля та шантажу
Знущання
Навмисний непослух
Дискримінація за будь-якою ознакою
Використання нецензурної лексики будь-якою мовою
Недоцільне використання мобільного телефону під час уроку
Надсилання неприйнятних або нетактовних повідомлень

А також студенти мають дотримуватись Правил поведінки , виконувати які вони
зобов’язалися підписанням відповідного документу

www.britishcouncil.org
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Правила поведінки
Ніяких скріншотів та записів з екрану
Батьки/Опікуни відповідальні за те, аби під час віртуального уроку не було
зроблено ніяких записів з екрану та скріншотів. Недотримання цього правила
призведе до наслідків аж до виключення з курсу.

Тільки студент курсу на веб камері
Під час онлайн уроку на веб камері має бути видно лише студента курсу.
Жодних сторонніх осіб.

Спілкування зі студентами
Лише студенти курсу можуть спілкуватись зі своїми одногрупниками
віртуального класу. Спілкування зі сторонніми особами, що не є учасниками
курсу, забороняється.

Розповсюдження персональної інформації
Забороняється розповсюдження будь-якої персональної інформації включно
з номером телефону, електронної адреси та інших форм персональних
даних.

Належне використання
Студенти курсу мають дотримуватися усіх правил добросовісного
використання віртуальної навчальної платформи, розробленої Британською
Радою. Студенти мають взаємодіяти виключно із учнями свого віртуального
класу та не намагатися комунікувати зі сторонніми особами, які не є
учасниками курсу.
Студенти курсу повинні дотримуватися загальноприйнятних норм поведінки так само, як і
під час роботи у звичному класі, тож знущання і неповага є абсолютно неприйнятними.

Недотримання правил поведінки призведе до наслідків аж до
виключення з курсу

www.britishcouncil.org
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Як користувач платформи я зобов’язуюся:
•

Перш ніж розпочати урок, переконатися, що в кімнаті немає мобільного телефону
чи iPad, які можуть мене відволікати. Мені лише потрібний той пристрій, на якому
відбувається урок. Я залишу незадіяні пристрої в іншій кімнаті.

•

Поводитися відповідально, коли я використовую платформу, в тому числі
ресурси, до яких я звертаюся, та мову, якою послуговуюся.

•

Нікому не повідомляти мої паролі і не користуватися чужими.

•

Використовувати платформу лише тоді, коли вдома є доросла людина, і їй відомо
про мої дії.

•

Свідомо не переглядати, не завантажувати та не пересилати матеріали, які можуть
вважатися образливими чи незаконними. Якщо випадково я натраплю на будь-який
тип подібного матеріалу, я негайно повідомлю свого вчителя, батьків чи опікуна.

•

Під час прямої трансляції уроку:
o Я не вмикатиму камеру, поки вчитель не скаже увімкнути її
o Я не буду записувати чи фотографувати своїх однокласників
та / або вчителів
o Я не блокуватиму жодного із партнерів і не вимикатиму їх
мікрофони
o Я не буду ділитися своїм екраном чи будь-якими іншими засобами
спілкування, якщо мій учитель цього не вимагає
o Я не буду запрошувати жодного іншого користувача приєднатися до сесії.

•

Я розумію, що під час уроку, який надає центр, моє використання платформи
можна відстежувати і що запис сесій буде доступний для моїх викладачів.

•

Я розумію, що я не маю дозволу на використання будь-яким можливим способом
інформації від студентів або персоналу, зображення та / або відеозаписів. Я
розумію, що це правило необхідне задля узгодження з вимогами конфіденційності
та авторських прав.

•

Я розумію, що ці правила розроблені задля моєї безпеки і якщо я не буду
дотримуватися їх, моїх батьків та/або опікунів повідомлять про це.

Керівні принципи
Коли ми використовуємо платформу EtonX, пам’ятайте, що це віддалений клас, і ви
повинні вести себе так, ніби ви знаходитесь у класі, а саме:
•
Відеоконференції з тихого, безпечного такого, що не відволікає, місця
(бажано, не зі спальні) за допомогою функції розмитого фону, якщо вас попросять
використовувати камеру.
•
Будьте вчасно для свого інтерактивного сеансу. Ведеться реєстр відвідувань.
•
Будьте одягнені належним чином для навчання (не в піжамі чи подібному
одязі).
•
Будьте уважні під час сеансів.
•
Терпляче та шанобливо взаємодійте зі своїми викладачами та однолітками
та дотримуйтесь інструкцій для підтримки потоку сесії

www.britishcouncil.org
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• Надавайте відгуки вчителям про ваш досвід навчання та будь-які відповідні
пропозиції чи скарги.
•

І пам’ятайте, як завжди, повідомляти нам на info@britishcountil.org.ua про будь-яку
ситуацію під час віртуального навчання, що на вашу думку, не відповідає цим правилам.

www.britishcouncil.org
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Потрібна допомога?
Повідомте про занепокоєння
Усі студенти можуть поскаржитися на платформі. Доступні два способи:
1. Побоювання щодо невідповідної поведінки у віртуальному класі
Учні можуть заповнити форму інциденту, щоб повідомити про щось, що стосується або
засмучує їх, наприклад, про поведінку однокласника або всього класу. Надсилається
електронною поштою до Ендрю Вестона, старшого викладача, Координатор курсів
для молодших студентів та відповідальна особа із справ захисту дітей, який
буде досліджувати проблеми, про які повідомляється, а також надсилатиме повідомлення
із результатами розслідування відправнику на електронну пошту.
2. Надзвичайні ситуації
Будь-який учень може натиснути кнопку екстреної допомоги, яка негайно закінчує
заняття для всіх учасників. Одразу після натиснення, надсилається SMS на
спеціальний номер Британської Ради та електронний лист до групи зі справ захисту
дітей для розслідування та реагування.
За технічною підтримкою щодо реєстрації та приєднання до віртуального класу
пишіть нам на електронну адресу info@britishcountil.org.ua
та в приватні повідомлення на нашій офіційній сторінці Facebook
http://m.me/BritishCouncilUkraine

www.britishcouncil.org

