
  

 Непрекъснатост на обучението (дистанционно обучение) 

Как вашето дете може да получи достъп до обучението си, ако не може да посещава училище поради COVID-19.Цел: Ако 

дете / деца не могат да посещават училище поради ограничения Covid-19, те все още трябва да имат достъп до добро 

качество на образованието..  

Level 1  Continuity of Learning  

Лице (братя и сестри), които не 
могат да посещават училище поради 
ограничения на Covid-19 (напр. 
Изолиране след пътуване / 
потвърден случай на Covid-19 / в 
очакване на резултат от теста). 

Ще ви бъде изпратен конкретен линк SWAY на ниво 1, който ще 
съдържа информация, която ви е необходима, за да завършите 
дистанционното обучение у дома.Използвали сме основно ресурси 
от The Oak Academy, за да дадем възможност на всяко дете да 
продължи обучението си по английски език, математика и 
предметите на фондацията. Аспектът на независимото обучение в 
графика ще използва следните платформи:• Задачи по математика, 
поставени от учителя• Задачи на SpellZone • TT Rockstars• Четене и 
писане IncNumbotsПрочетете теорияКомуникацията с родителя и 
гледача на детето (чрез имейл или телефонно обаждане) ще очертае 
учебното пътуване. 

Level 2  Continuity of Learning  

Балон или по-широка кохорта не 
може да посещава училище поради 
ограничения на Covid-19.  

Ще ви бъде изпратен конкретен линк SWAY на ниво 2, който ще 
съдържа информация, от която се нуждаете, за да завършите 
дистанционното обучение у дома. Децата ще бъдат обучавани с 
помощта на Microsoft Teams и SWAY материали. Това ще бъде смесен 
подход за обучение, който включва обучение на живо, записано 
обучение и независимо изучаване. Всичко това ще бъде публикувано 
чрез подпис на екипи на Microsoft и / или имейл. 

Level 3  Continuity of Learning  

Цялото училище / ключовият етап не 
могат да посещават училище поради 
ограниченията на Covid-19. Ще ви 
бъде изпратен конкретен линк SWAY 
на ниво 3, който ще съдържа 
информация за следното:  

Деца да се обучават с помощта на Microsoft Teams и SWAY. Това ще 
бъде смесен подход за обучение, който включва обучение на живо, 
записано обучение и независимо изучаване. Всичко това ще бъде 
публикувано чрез подпис на екипи на Microsoft и / или имейл. 

  

Ниво 1•  

Работата е предназначена да предостави на децата възможност да преразгледат и консолидират предишното 

обучение.• Има график, който да ви помогне да организирате времето си през 14-те дни (ще бъдат осигурени 10 дни 

учене за отчитане на почивните дни).  

 Ниво 2 и Ниво 3: 

 През първите два дни децата ще получат SWAY, който ще се фокусира върху преразглеждане на обучението от началото 

на годината. Знаем, че за да сме сигурни, че знанията ни се придържат, трябва да продължим да преразглеждаме 

наученото преди и затова това е чудесна възможност за вас да практикувате това умение.• На третия ден ще започне 

вашият график за смесено обучение. Ще има четири различни вида цветно кодирани сесии: o ЗЕЛЕНО: Учене на живо - 

учител от училището (обикновено вашият собствен учител) ще бъде онлайн и готов да ви преподава - не забравяйте да 

щракнете върху връзката в точното време!o СИНЕ: записано обучение - тези сесии ще се преподават чрез SWAY, като се 

използват видеоклипове и други медии. o ОРАНЖЕВ: независимо проучване - тук ще използвате онлайн платформите си 

за независим достъп до обучението.o ЖЪЛТ: събрания - ще можете да участвате в нашите седмични събрания от вкъщи.• 

SWAY, който получавате, ще съдържа връзки към различни уроци. Учителите ще вземат под внимание тези, които се 



показват като„Участниците“ в учебните сесии на живо и предварително записаните сесии ще включват ФОРМУЛЯР, който 

трябва да попълните, за да покажете, че завършвате работата си. Учителите ще могат да наблюдават независимото 

обучение чрез вход за учители на онлайн порталите. Ако няма доказателства, че децата имат достъп до ученето, екипът 

за присъствие ще следва това в съответствие с училищната политика.• Всеки ден ще имате минимум урок по английски, 

математика и по-широка учебна програма.• Ще ви бъде изпратен пълен график, който да следвате за периода, в който 

не сте в училище.  

 Ресурси: 

 Децата ще вземат вкъщи своята AR книга, няколко книги, ако се прилага ниво 2 или ниво 3.• Децата имат достъп до 

онлайн четене чрез Оксфордската бухал.  


