Návod pre študentov a rodičov.
Otvorte prehliadač Chrome. Toto je najlepší prehliadač na použitie s touto platformou, ostatné
platformy nemusia fungovať.
Prihláste sa na https://englishonlinelearn.britishcouncil.org s použitím Vašej emailovej adresy
and hesla, ktoré sme Vám zaslali.

Vyberte pokračovať:
Cvičenia si možete urobiť pred alebo po lekcii.

Kliknutím na položku “Overiť” zobrazíte okamžité skóre. Ak chcete aktivitu zopakovať, kliknite
na „opakovať cvičenie” .

www.britishcouncil.org

10 minút pred začiatkom virtuálnej hodiny bude k dispozícii tlačidlo „Pripojiť sa“. Kliknutím naň
sa pripojíte k svojmu učiteľovi a spolužiakom vo virtuálnej učebni.

Vo virtuálnej triede:
Uvidíte tlačidlá v spodnej časti obrazovky.

Toto tlačidlo stlmí Váš mikrofón. Opätovným kliknutím znova zapnete zvuk.

Toto tlačidlo zastaví Vaše video. Opätovným kliknutím budete znova viditelný.

Týmto tlačidlom zdvihnete ruku a spýtate sa učiteľa otázku. Opätovným kliknutím zložíte ruku.

Týmto tlačidlom opustíte lekciu.

Toto je “chat” triedy. Možete zasielať písané správy každému v triede a Vášmu učiteľovi. Bedťe
prosím zdvorilí a neposialajte príliš veľa spáv naraz.

Pravidlá a zásady správania:

Očakávame, že všetci naši študneti budú zodpovední za ich správanie počas virtuálnej lekcie.
Pozitívne správanie
Podobne ako v triede sa od virtuálnych študentov a učiteľov očakáva, že budú rešpektovať
ostatných. To znamená, že musia:
•

Buďte priateľskí k ostatným študentom.

•

Umožnite iným študentom zapojiť sa do aktivít.

•

Zapojte sa do aktivit, ktoré Vám učiteľ zadá.

•

Postupujte podľa pokynov učiteľa

•

Počúvajte ostatných a dajte im možnosť hovoriť

•

Zabezpečiť, že len študnet je videľný na kamere

•

Požiadajte o pomoc svojho učiteľa alebo povedzte dospelému, ktoréme dôverujete, ak nie
ste spokojný.

Sme presvedčení, že najlepší spôsob dosuahnutia našich cieľov je pochvala, a povzbudenie
pozitívneho správania.
Neprijateľné správanie.
Študneti nesmú preukázať žiadne z nasledújúcich správaní.
•

Použiť alebo hroziť násilím

•

Šikanovať.

•
•

Umýselne neposlúchať.
Diskriminovať

•

Používať vulgarizny a akomkoľvek jazyku.

•

Počas lekcie používať telefón

•

Zasielať nezdvorilé správy.

Okrem toho musia študneti a rodičia dodržiavať pravidlá uvedené v kódexe správanie sa. Tieto
sú:
1. Žadne nahrávanie

Rodičia / zákonní zastupcovia zodpovedajú za zabezepečenie, aby počas virtuálnej triedy
neboli robené žiadne záznamy z obrazovky alebo video nahrávky, Nedodržanie prísneho
zákazu zhotovovania záznamov može mať za následok vylúčenie z kurzov British Council.

2. Iba študenti na kamere

Počas lekcie nesmie byť na kamere viditeľná žiadna iná osoba, okrem študenta.

3. Kontakt na študentov

Žiadna osoba nesmie kontaktovať študnetov okrem študnetov v triede. .

4. Zdielanie osobných údajov

Zdielanie osobných údajov, vrátane telefónych čísiel, emailových adries a akýchkoľvek ďalších
osobných údajov je prísne zakázané.

5. Zásady používania

Študenti musia dodržiavať všetky uvedené zásady pri používani online platformy vedenej
British Council. Študenti možu komunikovať výlučne s ostanými študentami v prostredi
interktívnej triedy určenej na tento účel, a nebudu, ani nepomôžu iným osobám, komunikovať s
inými študnentami mimo prostredia virtuálnej triedy.

6. Zásady šikanovania

Študneti musia doržiavať zásady správania sa rovnako ako počas face to face lekcií, vrátane
našej nulovej toleranicie voči šikanovaniu.
Nedodržanie týchto pravidiel správanie môže viesť k výlúčeniu študenta z kurzu.

