Правила за учениците при обучение в електронна
среда от разстояние (ОЕСР) и използване на
платформите на Google for Education (Classroom,
Meet, Hangouts) на Google
Участниците в електронното обучение от ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“, гр.
Пловдив са длъжни да спазват следните правила за общуване в обучителната онлайнмрежа на училището:
1. Осигуряване на подходяща среда – без странични шумове, светлини и включени
други приемници (телевизор, радио и др.). Препоръчва се използването на
слушалки, за да се избегне микрофония.
2. Ученикът се присъединява към виртуалната класна стая в точния час по учебния
предмет от дневната програма.
3. Ученикът се включва в класната стая в подходящ външен вид (при използване на
Google Meet и/или други виртуални платформи), с изправно устройство, слушалки,
микрофон, камера и необходимите учебни помагала и пособия.
4. По време на онлайн-урока не се допуска говорене, изпращане на съобщения,
снимки, емотикони и други действия, чрез които се нарушава учебният процес и се
проявява неуважение към преподавателя. Проявата на посочените действия се
отбелязва със забележка и уведомяване на родителя от преподавателя, след
приключване на съответния учебен час.
5. По време на онлайн-урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат
внимателно, да взимат участие и да работят по поставените задачи. Учителят има
право да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява неговото
активно присъствие, знание и концентрация в час.
6. След приключване на онлайн-урока ученикът излиза от текущата сесия, съобразно
правилата за напускане на виртуалната класна стая.
7. По време на онлайн-обучението не се допуска споделянето на лична информация,
несвързана с темата и целите на обучението; изпращане на обидни и
дискриминационни съобщения, изображения и емотикони; многократно изпращане
на едно и също съобщение (спам); писането се осъществява само и единствено на
български език без използване на символи от чужда азбука, с изключение на
часовете по чужд език.
Настоящите правила да се сведат до знанието на всички ученици и преподаватели от
ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ за сведение и изпълнение.
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