
Drodzy słuchacze!

Dziękujemy, że zdecydowaliście się na edukację 
online. Zapoznajcie się z naszymi wskazówkami,  
a nauka zdalna będzie równie dobra i efektywna 
jak ta tradycyjna!

Przygotowanie merytoryczne.

Każde szkolenie posiada określony zakres tema-
tyczny, z którym wiążą się konkretne umiejętno-
ści. Przed decyzją o udziale prosimy o dokładne 
zapoznanie się z programem zajęć oraz niezbęd-
nymi wymaganiami merytorycznymi.  Dzięki temu 
łatwiej się zrozumiemy! 

Właściwe przygotowanie techniczne 
sprzętu do odbioru zdalnej edukacji.

Przed rozpoczęciem szkolenia prosimy o sprawdze-
nie sprzętu (w tym mikrofonu, głośników i kamery), 
sprawności i przepustowości łącza internetowego, 
konfiguracji komputera oraz o zapewnienie sobie 
wygodnego otoczenia. Do wykonywania ćwiczeń  
i laboratoriów zalecamy używanie dwóch ekranów, 
aby sprawnie przełączać się pomiędzy aplikacjami.

Użycie kamery internetowej.  

Na szkoleniach zdalnych w Altkom Akademii uży-
wamy włączonych kamer internetowych, które 
umożliwiają rzeczywisty kontakt prowadzącego  
z uczestnikiem oraz budują wzajemne zaufanie. 

Włączona kamera to także więcej okazji do  
zadawania pytań i łatwiej przyswajana wiedza. 
Bez obaw, nie musisz się martwić o nieposprzą-
tany pokój albo niegotową fryzurę – chcemy tyl-
ko jak najlepszego efektu edukacyjnego. Jest to  
konieczny wymóg – w przypadku jego niespełnie-
nia, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świad-
czenia usług.

Aktywny udział w zajęciach.

Szkolenie to zawsze spotkanie i współpra-
ca dwóch stron. Aktywny udział w dyskusjach, 
odpowiadanie na pytania, odnoszenie się do 
stawianych problemów  i udostępnianie ekra-
nów z wynikami ćwiczeń opłacają się każdemu.  
Zajęcia z czynnym uczestnictwem słuchaczy 
mają najwyższą wartość dydaktyczną i można z 
nich wynieść najwięcej wiedzy.  

Etykieta pracy online

Na szkoleniach zdalnych czas płynie inaczej. 
Serdecznie prosimy o punktualność. Spóź-
nienia  zakłócają przebieg zajęć, a przecież 
każdemu z nas zależy na ich wysokim pozio-
mie. Praca zdalna sprzyja wielozadaniowości,  
zachęcamy jednak do koncentracji na szkoleniu.  
W przypadku edukacji warto jednak skupić się 
w całości na niej. Prosimy również o dzielenie się 
swoimi uwagami na temat zajęć z wykładowcą.
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