
LEIDEANNA

DO BHEALACH A DHÉANAMH  

Déan cinnte go bhfuil a fhios agat conas rochtain a fháil ar an seomra ranga fíorúil agus ar an ardán 
foghlama atá in úsáid agat. Nó, má tá tú ag bualadh le do mhúinteoir go fíorúil ar Zoom nó ar uirlisí 
comhdhála gréasáin eile, ba cheart duit nasc díreach a fháil chun rochtain a fháil ar an seomra.  

BÍ IN AM DON RANG  

Chun aon fhadhb theicniúil a sheachaint, molaimid logáil isteach sa seomra 5 nóiméad ar a laghad sula 
dtosaíonn an rang. Cuimhnigh! Taispeáin go bhfuil tú eolach ar an teicneolaíocht: má bhíonn aon fhadhb 
agat le do mhicreafón/ceamara gréasáin, uaireanta b‛fhéidir gur leor do shocruithe ríomhaire a 
sheiceáil chun an fhadhb a réiteach. Seachas sin, más ceist níos casta í, cuir do mhúinteoir ar an eolas 
fúithi.  

DO CHEAMARA GRÉASÁIN A CHUR AR SIÚL 

Trí do cheamara gréasáin a chasadh air le linn ranga ar líne ligtear duit féin agus do chomhpháirtithe 
ranga fanacht níos dírithe. Cuidíonn sé freisin le rannpháirtíocht agus le cruthú pobail.  

AN MICREAFÓN A MHÚCHADH 

Gach uair a bhíonn tú i seomra fíorúil, cuimhnigh nach bhfuil tú i d'aonar. Is féidir le do mhúinteoirí 
agus le do chomhpháirtithe ranga aon torann sa chúlra a chloisteáil. Dá bhrí sin, molaimid duit do 
mhicreafón a choinneáil balbh mura mian leat labhairt. 

MACALLAÍ A SHEACHAINT  

Uaireanta is féidir go mbeidh macalla le cloisteáil mar thoradh ar labhairt isteach sa mhicreafón (fiú 
nuair a cheadaítear é). Sa chás seo, d‛fhéadfadh sé a bheith cabhrach fuaim do mhicreafóin a laghdú. 
Má leanann an fhadhb ar aghaidh, iarr ar theicneoir seiceáil a dhéanamh ar do ríomhaire glúine. 

AG GLACADH NÓTAÍ  

Agus tú ag freastal ar rang beo ar líne, tá sé tábhachtach a bheith rannpháirteach agus nótaí a 
ghlacadh. Breathnaigh ar an alt sa bhall te chun na cúig aip is fearr i gcomhair nótaí a ghlacadh (do 
Windows agus Mac araon) a fháil amach.
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