Пластуй онлайн: COVID 19
(Пластова вмілість на І, ІІ, ІІІ проби УПЮ)

Вимоги до вмілості:
1. Знати основні правила поведінки та захисту особистих даних в інтернеті
2. Знати основні правила участі та організації онлайн-дзвінка
3. Прослухати мінімум 3 онлайн-гутірки на ресурсі “Пластуй онлайн!”
4. Відбути мінімум 3 онлайн-сходин гуртка, зокрема взяти участь у їх проведенні підготувати гутірку / співи / майстерку
5. Знати першоджерела офіційної інформації про COVID 19 та заходи безпеки,
пов’язані з поширенням вірусу
6. Зробити добре діло в часі карантину
7. Дотримуватись дистанційних умов навчання в школі
8. Обговорити в сімейному колі небезпеку поширення вірусу та домовитись про
спільні правила безпеки
Кваліфікації інструкторів:
- діючий виховник
- ознайомлений з рекомендаціями здачі вмілості
- вміє пояснити матеріал для здачі вмілості своїми словами з власного досвіду
Рекомендації до здачі вмілості:
1. Знати основні правила поведінки та захисту особистих даних в інтернеті
- можна пройти безкоштовний онлайн-курс на платформі Prometheus
“Основи інформаційної безпеки” (доступні текстові та відео-матеріали);
- перевірити політики конфіденційності сайтів/сервісів, що знаходяться в
активному користуванні (Facebook/Instagram/Google і тд.);
- знати, що таке загальний регламент про захист даних в своїй країні
- знати основний зміст рекомендацій Міністерства освіти про безпеку
поведінки в інтернеті в своїй країні
2. Знати основні правила участі та організації онлайн-дзвінка
Платформи:
➔ Zoom - можна завантажити, можна сидіти у веб-версії. Можливість
долучати велику кількість слухачів за унікальним лінком. Що цікавого організатор дзвінка може вимикати/вмикати мікрофон учасників,
записувати дзвінок на відео.
➔ Hangout - якщо ви маєте спільну групу в gmail тоді це зручно, з
негативів - зараз gmail обмежив кількість учасників дзвінка до 10 осіб.
➔ Skype - всім відома платформа, всі учасники мають бути
зареєстровані, ви маєте свторити групу.
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➔ Messenger від Facebook - робите чатик і автоматично створюється
можливість аудіо-відео дзвінка. Вміщає до 9 осіб.
Основні правила організації/проведення дзвінка:
● Повинен бути головний ініціатор/модератор розмови
● Потрібно визначити чіткий час, тривалість та метод зідзвону;
● Необхідно скласти план розмови, виходячи з узгодженої тривалості
дзвінка та дотримуватись його;
● Необхідно запросити учасників зідзвону заздалегідь та отримати
підтвердження присутності/відсутності;
● Потрібно вчасно почати та вчасно завершити (стежить
ініціатор/модератор);
● У всіх мають бути ввімкненні камери для кращого сприйняття один
одного;
● Ви залучаєте до інтерактиву (показуєте свій екран, питаєтесь
враження, даєте запитання, просите уточнень/відгуків на сказане)
● Всі вимикають мікрофон, коли не розмовляють, щоб не
створювати фонового шуму;
Прослухати мінімум 3 онлайн-гутірки на ресурсі “Пластуй онлайн!”
- Група на Facebook тут
Відбути мінімум 3 онлайн-сходин гуртка
- використовуючи рекомендації з пункту №2
Знати першоджерела офіційної інформації про COVID 19 в своїй країні та заходи
безпеки, пов’язані з поширенням вірусу
- офіційний сайт місцевого управління (та офіційні соцмережі)
- Сайт уряду країни проживанняв (та офіційні соцмережі)
- Сайт МІністерства охорони здоров’я (та офіційні соцмережі)
- Публікації екс-міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун
- Заходи безпеки доступні за усіма попередніми повідомленнями
Зробити добре діло в часі карантину
- можна долучитися до волонтерських ініціатив у своєму місті,
- можна безконтактно передати необхідні продукти/засоби своїм старшим
родичам, їхнім сусідам
- на власний розсуд
Дотримуватись дистанційних умов навчання в школі
- сумлінно виконувати завдання вчителів та дотримуватись навчальної
програми;
- ініціювати інтерактивні методи комунікації між однокласниками;
- пропонувати технічну допомогу вчителям у організації дистанційних уроків;
Обговорити в сімейному колі небезпеку поширення вірусу та домовитись про
спільні правила безпеки

