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MyClass Virtual
Віртуальний урок myClass нічим не відрізняється від будь-якого іншого уроку myClass, який вам доводилось
відвідувати в Британській Раді. Це означає, що ви так само матимете змогу попрактикуватись у говорінні з
вашим викладачем та колегами в режимі реального часу, працювати в парах та групах – загалом, бути
залученими в те, що ми називаємо Комунікативном Процесом Вивчення Мови.
Звичайно, як і під час будь-якого іншого заняття myClass, у вас буде можливість попрактикуватись у
слуханні та читанні, а також освоїти багато нових слів та граматичних правил.
Цей короткий посібник допоможе вам зрозуміти деякі базові правил відвідання віртуального уроку(Що вам
потрібно знати), а також допоможе розібратись з деякими технічними нюансами (Що вам потрібно мати).

Що вам потрібно знати
Зареєструйтесь
Як і для інших уроків myClass, будь ласка, перш за все переконайтесь, що ви забронювали місце на урок в
онлайн-системі Online Booking System.
Якщо викладач не побачить ваше ім’я у реєстрі, він буде вимушений попросити вас залишити
аудиторію!
➢

ПОРАДА Переконайтесь, що ви зазначаєте ваше справжнє ім’я для облікового запису Zoom і в момент
запису на урок. Завдяки цьому викладач може з легкістю перевірити, чи є ваше ім’я у реєстрі.

Вас мають чути й бачити
Для віртуальних уроків myClass вам знадобиться веб-камера / камера, щоб усі могли побачити вас; крім
того, ви маєте потурбуватись про те, щоб мати змогу почути інших та спілкуватись з ними. Якщо вам колись
доводилось користуватись Skype, FaceTime чи будь-яким іншим додатком, що передбачає використання
відео-комунікації, ви зрозумієте, що вам потрібно, адже принцип проведення віртуального заняття дуже
подібний.
На жаль, якщо викладач не може вас бачити або чути, він буде вимушений попросити вас залишити
аудиторію!
➢

ПОРАДА Перевірте налаштування ваших камери та мікрофону до уроку, якщо ви не певні, що вони
працюють (див. нижче).

Знайдіть тихе місце
Велика перевага віртуальних уроків myClass полягає в тому, що ви самі можете обирати, де вам зручно
займатись. Однак аби ваш досвід був щонайкращим, вам слід переконатись, що ви знаходитесь у тихому
місці, де вас ніхто не турбуватиме. Сторонні звуки можуть значно погіршити навчальний досвід як для вас,
так і для інших студентів.
Якщо умови, у яких ви знаходитесь, будуть непридатними для відео-конференції, і у вас не буде
можливості це змінити, викладач буде вимушений попросити вас залишити аудиторію!

Перевірте підключення
Вам знадобиться хороше й стабільне підключення до мережі (точні деталі див. нижче). Погане інтернетпідключення може негативно позначитись на тому, як інші люди чують чи бачать вас, а ви, у свою чергу, їх.
Це може призвести до спотворення вашого навчального досвіду.
Якщо у вас не достатньо хороше підключення до мережі, викладач буде вимушений попросити вас
залишити аудиторію!

Не забувайте про правила поведінки
Це може бути очевидним, але пам’тайте, що під час віртуального заняття необхідно поводитись так само, як
й у випадку з будь-яким іншим уроком myClass. Хоча ви можете бути вдома в цей час, важливо не забувати
про те, що тут діють ті ж правила, що й у звичайному класі.

Якщо вас просять залишити кімнату
Ми розуміємо, що поки ви призвичаюєтесь до середовища віртуального класу та до цієї технології загалом,
у вас можуть виникати складнощі. Якщо вас просять залишити клас тому, що вас не можуть побачити або
почути, або якщо середовище, у якому ви опинились, є непридатним для відео-конференції, або ж якщо у
вас виникають проблеми з підключенням до інтернету, ми відшкодуємо вам кредит.
Будь ласка, напишіть на info@britishcouncil.org.ua з коротким поясненням того, що сталося, аби вам
повернули кредит.

Що вам потрібно мати
Ми використовуємо Zoom для наших віртуальних занять myClass. Zoom – це безкоштовне програмне
забезпечення для веб-конференцій. Аби мати змогу приєднатись до класу, вам знадобляться:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

комп’ютер (або смартфон)
широкосмуговий доступ до інтернету
навушники (опціонально) – вони допоможуть з якістю звука
вбудований або автономний мікрофон – потрібен аби мати змогу говорити та бути почутим!
веб-камера (вас мають бачити!)
код кімнати для зустрічей для віртуального уроку (перевірте ‘Room’ «Кімнату» у листі-підтвердженні
бронювання або в додатку myClass в OBS).

Ось приклад того, що ви можете побачити в додатку:

А так виглядає виринаюче вікно з описом заняття на сайті OBS:

Будь ласка, зверніть увагу на незвичну тривалість занять: 105 хвилин. Перші 15 хвилин відводяться на
тестування зв’язку та знаряддя, а також, щоб переконатись у тому, що ви почуваєтесь комфортно у
віртуальному середовищі. Викладачі зможуть використати цей час для того, аби поділитися матеріалами
для уроку, перевірити реєстр та привітати вас у класі. Викладання починається після перших 15 хвилин і
займає 90 хвилин, як і будь-який інший звичайний урок myClass.

Розпочинаючи роботу з Zoom
Незважачаючи на те, що у вас є можливість переглянути вступні заняття та отримати підтримку тьюторів під
час уроку, аби ваш досвід відвідування віртуальних занять був щонайкращим, ви можете ознайомитись із
програмним забезпеченням Zoom.
Дізнайтесь як розпочати роботу з Zoom.

Перевірка аудіо
Якщо ви не чуєте викладача або якщо інші не чують вас, вам потрібно перевірити ваші аудіо налаштування.
Перегляньте це відео, у якому продемонтсровано як можна перевірити аудіо.

Подивіться як перевірити аудіо налаштування в комп’ютері.

Перевірка відео
Якщо інші не можуть бачити вас, вам потрібно перевірити ваші відео налаштування. Перегляньте це відео, у
якому продемонстровано як можна перевірити відео.

Подивіться як перевірити відео налаштування.

Перевірка швидкості інтернет-з’єднання
Якщо ви хотіли б дізнатись більш детальну інформацію про все, що необхідно для користування системою
Zoom, натисніть на посилання.

Додаткова допомога з Zoom
Для отримання допомоги у користуванні Zoom, перейдіть на сторінку підтримки користувачів.
Аби зв’язатися з командою підримки Zoom онлайн, натисніть ‘Help’ на веб-сайті Zoom.

