Drogi uczniu, kilka zasad, które ułatwią nam przebieg lekcji online.
1.Użyj komputera do lekcji (stacjonarny / laptop), iPad / tablet lub iPhone / telefon są w
porządku, ale łatwiej i pewniej będzie na komputerze. Mój nick skype, który trzeba wpisać
w wyszukiwarce: michalmunch
2. Jeśli to możliwe, podłącz komputer bezpośrednio do modemu za pośrednictwem sieci
Ethernet lub korzystaj z sieci wi-fi jeśli masz dobry sygnał. Sprawdź swój pakiet
wykorzystanych GB internetu (by przed lub w trakcie lekcji nie skończył Ci się limit).
3. Jeśli korzystasz z wi-fi, ustaw stanowisko lekcyjne jak najbliżej modemu ( tam gdzie jest
najlepsza jakość połączenia w twoim domu / chyba ,że wszędzie masz dobry zasięg to
wtedy bliskość modemu nie ma znaczenia).
4. Ustaw kamerę tak, żebym widział ciebie i przede wszystkim cały instrument.
5. Unikaj ciemnych pomieszczeń i zaciemnionych kątów (jeśli tak jest to postaraj się o
dodatkowe oświetlenie).
6. Upewnij się, na 15 minut przed lekcją, że Skype działa poprawnie i jesteś zalogowany.
Zawsze możesz zrobić test audio/wideo: skype --> ustawienia –> dźwięk i obraz.
7. Upewnij się, że masz pod ręką wszystko, czego możesz potrzebować do lekcji
( materiały / kartki, materiały pdf, tuner / stroik, metronom, pulpit ).
8. Podłącz słuchawki lub głośniki komputerowe, aby lepiej mnie słyszeć (możliwe ,że te
standardowe głośniki w komputerze czy telefonie też wystarczą).
9. Miej drugi sprzęt (telefon, tablet, laptop) do odtwarzania metronomu, podkładów i
piosenek.
10. Nie będziemy mogli grać jednocześnie.
11. Upewnij się, że twój instrument jest nastrojony i w przypadku gitary elektrycznej nie
jest zbyt głośno ustawiony na piecu/wzmacniaczu w stosunku do twojego głosu czy
piosenek ,które będziesz odtwarzał.
12. Czasami możesz napotkać problem z nieprawidłowym działaniem dźwięku lub obrazu.
Podobnie jak w przypadku większości technologii, najlepszym rozwiązaniem jest ponowne
uruchomienie programu lub restart całego komputera.
13. Zrób folder na komputerze i trzymaj tam wszystkie przesłane materiał z lekcji.
Zastosowanie tych zaleceń ułatwi nam przebieg lekcji.
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