164 ГПИЕ „М. де Сервантес“

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИТЕ В ОНЛАЙН КЛАСНА СТАЯ
Настоящите правила са свързани с организацията на работата в 164. ГПИЕ
„Мигел де Сервантес“ при условията на дистанционно обучение, осъществявано във
виртуалната среда. Спазването им е задължително за ученици и учители, а
престъпването на която и да е от разпоредбите се равнява на нарушаване на
училищния Правилник и/или Етичния кодекс на общността и влече съответните
санкционни мерки.
ЧАСТ I
ЗА УЧИТЕЛЯ
1. Учителите се запознават с настоящите правила, спазват ги и следят за
спазването им от страна на учениците. За всяко грубо нарушаване на правилата от
страна на някой ученик докладват незабавно на директора.
2. Учителите се запознават с изготвеното от ръководството разписание на
часовете, проследяват своите занятия и са на разположение на учениците и колегите в
съответните часови диапазони сутрин и следобед.
3. Учителите изготвят предварително материалите за провежданите от тях
онлайн часове, комбинирайки по най-удачния начин материя от уроците. При
подготовката на въпросните материали учителите се съобразяват с учебниците и
помагалата, които са налични у дома при учениците. Учителите могат да ползват и
наличните онлайн ресурси на издателствата на учебници и др. подходящи
образователни материали като точно и ясно инструктират (чрез написано съобщение)
учениците в групата по предмета и общата виртуална класна стая какво и от къде да се
използва и слагат линкове към ресурсите в мрежата.
4. Учителите се уверяват, че разполагат с подходяща техника (компютър,
микрофон, камера), чието използване може ясно да предава звук и/или картина, в
зависимост от конкретния урок.
5. При провеждане на видеоуроци, учителите са облечени по подходящ начин,
в съответствие с изискването за спретнат и представителен вид.
6. Не се допуска по време на провеждане на видеоуроци консумацията на
храни, алкохолни и/или тютюневи изделия.
7. Учителят уважава достойнството на ученика и прибягва до отстраняването му
от виртуалната класна стая само при условие, че последният възпрепятства
нормалното протичане на учебния процес.
8. Учителите изпращат указанията и задачите на служебния имейл на ученика,
ако той не разполага с подходящ компютър или таблет за онлайн присъствие в клас.

ЧАСТ II
ЗА УЧЕНИКА
1. Учениците се запознават с настоящите правила и са длъжни да ги спазват,
както и всички други регламенти за работа в онлайн среда, предоставени от учителите
и училищното ръководство.
2. Учениците се запознават с програмата на випуска си присъстват на всички
виртуални уроци, предвидени в нея.
3. Учениците се съобразяват с материалите, приготвени от учителя, водят си
записки, изпълняват поставените задачи и участват активно в учебния процес,
доколкото уроците го позволяват.
4. Учениците спазват дисциплина във виртуалната класна стая, изпълнявайки
нарежданията на учителя. Не се допуска прекъсване на учителя или на съучениците,
както и каквито и да е други форми на възпрепятстване на учебния процес.
а) докато учителят говори, учениците не говорят, не пишат в чата и не си дават
видеосигнали, които пречат на учителя;
б) при провеждане на дискусия, ученикът сигнализира на учителя в чат (чрез
съобщение), че желае да вземе думата, и започва да говори едва след като учителят го
посочи;
в) при представяне на презентация, ученикът, на когото е възложено
презентирането, споделя екрана си с останалите участници в дискусията, а всички
други заглушават микрофоните си и единствено слушат, докато не получат сигнал от
учителя, че могат да вземат отношение;
г) по време на представянето на информация, без значение дали от страна на
учителя или на съученик, учениците си водят записки за възникналите им въпроси и
възражения и ги изразяват едва след като думата им бъде дадена от учителя.
5. Учениците, които участват с видеокамери в уроците, се обличат по подходящ
приличен начин.
6. Учениците, които поради техническа причина получават задачите си по
имейл, имат същите задължения за работа и връщане на отговори както останалите.
7. На учениците се забранява консумирането на храни, алкохолни и/или
тютюневи изделия. Нарушаването на забраната води до забележка и разговор с
родител, както и предприемане на санкционни мерки по реда на правилника на
гимназията.
8. Учениците уважават достойнството на учителя и на съучениците си, не се
държат грубо или предизвикателно, не повишават тон и не проявяват друго
поведение, противоречащо на тези правила, Правилника на училището и Етичния
кодекс на общността.

