
Поради: як розробити курс 
віддаленого навчання

З чого почати Розробка основи 
курсу з викладачами

• Станьте експертом із Webex у вашому
закладі. Практикуйтеся у його
використанні для щоденної комунікації.

•  Дізнайтеся, які можливості системи
найкраще задовольнять різні вимоги
класу. Ознайомтеся з нашими
пропозиціями.

•  Врахуйте можливу різницю у
користувацькому досвіді різних учнів.

• Поділіться з учителями інструкціями.

•  Записуйте та діліться історіями успіху
викладачів, допомагаючи іншим
дізнатися про всі наявні
можливості.

• Запитайте викладачів, які методи навчання
вони використовують. Відвідайте їхні заняття.
Поміркуйте над тим, як перенести цей досвід в
онлайн.

•  Віртуальне навчання потребує більше часу, тому ви маєте скоротити частину
інформації на занятті, яку учень може опрацювати заздалегідь. Надавайте
перевагу знанням, а не наявності матеріалу.

• Залучайте до участі всіх! У змішаному класі з присутніми та віддаленими
учнями орієнтуйтесь на більшу групу, але приділяйте увагу кожному.

•  Заохочуйте учнів, беручи до уваги їхні запитання та схвалюючи
будь-який внесок.

•  Усвідомте навчальні потреби учнів і готуйтеся, враховуючи їх.

• Експериментуйте на заняттях з оригінальними
стилями навчання. Ознайомтеся з додатковими
ресурсами.

Взаємодія 
потрібна учням 
кожні 5 хвилин, 
щоб вони менше 
відволікалися.

Заохочуйте своїх учнів 
читати чи дивитися 

відео на актуальну тему 
перед уроком.

Спершу учні не 
виявлятимуть 

бажання 
говорити.

Ознайомтеся з порадами щодо задоволення учнівських потреб.

https://ebooks.cisco.com/story/not_found#!/page/5/8
https://ebooks.cisco.com/story/faculty_and_student_webex_essentials/page/2/1
https://ebooks.cisco.com/story/faculty_and_student_webex_essentials/page/2/2


Інтерактивні ігри для перевірки розуміння

• Змагання: хто швидше виконає завдання на дошці.

• Перший, хто напише правильну відповідь у чаті, отримує бал.

• Чудово працює метод "питання-відповідь" між учнями
(із отриманням балів).

• Поділіть клас на команди для змагань.

Поради щодо планування ігор
 Дотримуйтеся мети. Ви перевіряєте розуміння 
чи просто полегшуєте розмову?

• Подбайте, щоб усім було зручно 
брати участь.

• Переконайтесь у можливості 
вашої особистої участі.

• Визначте учасників для 
нагороди.

Урок віч-на-віч Дружній 
віртуальний 
клас

Хтось має 
запитання?

Увімкніть мікрофон або напишіть 
у чат, якщо маєте запитання.

Ось допоміжний матеріал.
Завантажте документи 
у Webex Teams.

Чи всі розуміють ідею? Анонімно обведіть “так” чи “ні” 
на дошці.

Підніміть руку, щоб 
навести приклад… 

Будь ласка, напишіть 
ваші приклади в чат.

Продовжуйте говорити.
Учні мають бачити, як ви 
пишете інструкції, — це 
концентрує увагу на занятті. 

Обговоріть у невеликих групах, а 
потім поділіться думками з 
класом.

Обговоріть у менших 
просторах і поділіться 
думками з класом.

ПОРАДА
Подбайте про те, щоб 

перемога давалася 
легко! Запропонуйте 

ігри на ходу, які 
допоможуть відпочити 
та перезавантажитися 

вам і учням. 

Проявіть творчий підхід у своїх ідеях!

Ідеї: як зацікавити учнів та провести 
інтерактивні заняття дистанційно

Старі методи проти нових




