Jak zorganizować uczniowi warunki do pracy w domu?
1. Przygotowanie mini sali lekcyjnej we własnym domu. Jeżeli w domu są pozostali członkowie
rodziny warto poprosić ich, aby w czasie zajęć nie korzystali z danego pomieszczenia lub
ograniczyli to do naprawdę niezbędnego minimum.
2. Lekcje uczniow PSM I stopnia powiny odbywać się pod nadzorem rodzica i przy jego
czynnym udziale.
3. Uczniowie PSM II stopnia mogą uczestniczyć z lekcjach online samodzielnie.
Zaleca się, by rodzice w miarę możliwości udostępnili swoim dzieciom sprzęt
do komunikacji: telefon, komputer, Internet, mając na uwadze jak najlepszą jakość
transmitowanego dźwięku.
4. W przypadku uczniów klas najmłodszych, w razie problemów z nastrojeniem instrumentu,
można skorzystać z kanału youtube: dostępne są tam filmy instruktażowe jak nastroić
instrument, np: skrzypce: https://www.youtube.com/watch?v=3aXcZCYANCs
5. Podczas standardowych lekcji mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi
uczniami. Rozmawiamy w grupie, widząc się i słysząc. Brak zajęć w szkolnej placówce nie
wyklucza jednak podobnego kontaktu. Na pomoc przychodzą nam darmowe narzędzie
telekonferencyjne. Dzięki nim możemy prowadzić wieloosobowe videkonferencje,
a nawet dzielić się zawartością naszego ekranu z pozostałymi uczestnikami. Do takich
narzędzi należą między innymi:
− Skype,
− Microsoft Teams,
− YouTube
6. Czat z uczniem
Za pomocą np. Facebooka. Korzystanie też z komunikatorów takich, jak Messenger czy
WhatsApp. To aplikacje, które można zainstalować na swoim smartfonie i w realnym czasie
porozumiewać się z naszymi uczniami. Można nagrać utwór na dyktafon, który znajduje się
w telefonie i wysłać go do nauczyciela/ucznia za pomocą aplikacji whatsApp.

7. Wsparcie online:
− Office 365
Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych, który jest znany większości
użytkownikom komputerów. Ale firma ta ma też tzw. pakiet 365, dedykowany szkołom,
jako rozwiązanie do zdalnego nauczania. Większość placówek i tak z nich korzysta.
W ramach bezpłatnego pakietu Office 365 materiały i zadania można udostępniać w trybie
online i porozumiewać przy pomocy zdalnych komunikatorów. Można pracować zarówno
z całą klasą, jak i indywidualnie, z wybranym uczniem. Można online publikować
materiały edukacyjne lub prowadzić zajęcia zdalnie, w formie interaktywnej.
− Microsoft Teams
Można z niego korzystać wraz z uczniami, by uczyć, komunikować się i współpracować.
Również tutaj materiały i zadania można publikować online. Uczniowie mogą mieć do
nich dostęp z dowolnego miejsca. Nauczyciel może przeglądać i sprawdzać prace uczniów
i przesyłać im informacje zwrotne. Aplikacja ma też takie funkcje jak prezentacja i tablica
cyfrowa. Podczas zajęć można komunikować się za pomocą tablicy przy użyciu tekstu
pisanego, audio lub video. Lekcja może być też nagrywana i odtworzona w trybie offline
w dowolnym momencie.
8. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z portali internetowych dotyczących edukacji
muzycznej. W szczególności polecamy:
− https://cea-art.pl/harmonia/
− https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/
− https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/
− http://www.muzykotekaszkolna.pl/
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