
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

  Znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która jest dla nas dużą próbą odpowiedzialności. W związku                  

z brakiem możliwości realizowania zajęć szkolnych w dotychczasowej formie zobligowano nauczycieli 

i uczniów do nauki zdalnej. Taka forma jest równie skuteczna w zdobywaniu wiedzy. Jednak wymaga 

od nas niewątpliwie bardzo dużej samodyscypliny i motywacji wewnętrznej. Uczniowie naszej szkoły 

wielokrotnie pokazywali, że potrafią stanąć na wysokości zadania i sprostać wielu przeciwnościom.  

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń musimy wywiązywać się ze swoich codziennych obowiązków. 

Przede wszystkim konieczne jest stosowanie się do pozostawania w domu i unikaniu kontaktów 

bezpośrednich z innymi osobami. Zajęcia w szkole zostały odwołane, ale uczniowie nie zostali 

zwolnieni z uczenia się, a nauczyciele z nauczania.  

  Zgodnie z zaleceniem Pana Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej, przekazujemy 

kilka istotnych informacji o tym, jak organizować młodzieży warunki do nauki w domu, jak 

motywować i wspierać ich do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać                                   

o bezpieczeństwo w sieci. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcam do kontaktu                            

z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami. 

 Życzymy wszystkim powodzenia w nauce! 

Jak zorganizować warunki do nauki w domu: 

Miejsce zarezerwowane specjalnie do nauki  

 nie powinno być to miejsce służące także do jedzenia, spania czy rozrywki, ponieważ z dużym 

prawdopodobieństwem pojawi się w nim chęć angażowania w te inne czynności a nie w 

naukę. 

 Odpowiednio oświetlone – odpowiednio dla uczącej się osoby – nie za ciemne, nie za jasne, 

źródło światła po przeciwnej stronie od dominującej ręki itp. 

 Odseparowane od życia domowego – tak żeby aktywność innych domowników nie była 

źródłem hałasu 

 W którym są potrzebne do nauki materiały – książki, zeszyty, przybory, notatki itp. 

Odseparowanie od rozpraszaczy 

 Na czas nauki telefon w depozycie – położony w innym miejscu domu/mieszkania lub 

wyłączony lub przynajmniej wyciszony. Tłumaczenie, że spoglądanie co chwilę na ekran 

smartfona nie przeszkadza w nauce, jest nieprawdziwe. 

 Nauka w ciszy lub przy instrumentalnej muzyce / spokojnych dźwiękach natury – uczniowie 

mają co do tego indywidualne preferencje. Część z nich lepiej skupia się w ciszy, inni lepiej 

skupiają się przy dźwiękach w tle. Nie powinny być to jednak słowa (a więc nie piosenki, 

rozmowy itp.) 

Planowanie nauki 

 Nie istnieją wytyczne dotyczące organizacji nauki odpowiednie dla wszystkich uczniów. 

Niezbędne jest, by każdy uczący się rozpoznał, w jakich okolicznościach uczy się 



najefektywniej – a więc, w której porze dnia, jak długo utrzymuje uwagę, jak często powinien 

robić przerwy, czy lepiej uczy mu się po jedzeniu, po wysiłku fizycznym, itp. Kiedy uczeń już to 

wie, powinien ustalić harmonogram pracy na każdy dzień w tygodniu, przy czym pora nauki 

powinna być stała w każdym dniu.  

 Niezależnie od indywidualnej trwałości uwagi nie należy planować „maratonów nauki” – a 

więc kilku godzin nauki bez przerw.  Stosunek czasu nauki do czasu przerw powinien zostać 

dobrany do indywidualnych potrzeb ucznia (pamiętając, że czas przerw nie może być dłuższy 

niż czas nauki). Może to być 20 minut nauki i 5 minut przerwy, ale i 2 godziny nauki i 30 minut 

przerwy.  

 W planowaniu nauki należy brać pod uwagę charakter materiału – dla wielu uczniów dobrą 

strategią jest zaczynanie od przedmiotów najmniej lubianych oraz przeplatanie różnych 

typów zadań. Uczenie się podobnych treści po sobie (np. wykonywanie po sobie zadań z 

gramatyki różnych języków obcych) może skutkować nałożeniem się na siebie poznawanych 

treści. Lepiej jest planować uczenie się jednego języka, następnie np. chemii, a potem 

drugiego języka. 

 Kolejną ważną sprawą w planowaniu nauki jest szacowanie czasu, którego uczeń potrzebuje, 

by opanować dane zagadnienie, przeczytać zadaną lekturę itp. Warto sprawdzać, czy 

szacowany czas był wystarczający, czy zbyt krótki, by potem móc realistycznie planować 

wysiłek wkładany w naukę. 

Motywacja 

 Jeśli uczeń kieruje się motywacją wewnętrzną – a więc uczy się, bo to go ciekawi lub sprawia 

mu przyjemność – należy się cieszyć i nie przeszkadzać.:) 

 W przypadku motywacji zewnętrznej – ważne jest określenie celu, do którego środkiem jest 

nauka oraz nagradzanie wysiłku w nią wkładanego. Tym celem może być dostanie się na 

określone studia, podjęcie określonej pracy czy każda inna rzecz, na której uczniowi zależy, a 

do której dostęp jest warunkowany wynikami w nauce. Ważne, by był to osobisty cel ucznia. 

 Nagradzanie powinno dotyczyć zarówno efektów nauki jak i wysiłku w nią wkładanego. 

Nagroda jest tu rozumiana jako każda rzecz, która sprawia uczniowi przyjemność – może to 

być spokojne wypicie filiżanki kawy, obejrzenie odcinka serialu, posłuchanie muzyki, 

przejażdżka rowerem, spotkanie z przyjaciółmi, gra na instrumencie, dodatkowa godzina gry 

komputerowej, przygotowanie lubianego przez ucznia posiłku, wspólne pogranie w 

planszówki jak i nierobienie niczego przez godzinę. Nagroda powinna następować zarówno 

wtedy, kiedy uczeń wykonał planowaną pracę (np. przeczytał rozdział i zrobił z niego notatki) 

jak i wtedy, kiedy dostał dobrą ocenę. (Uwaga: dla ucznia, który często dostaje oceny 

niedostateczne „dobrą” oceną może być także ocena dopuszczająca). 

Co nie motywuje: 

 Straszenie – mówienie uczniom, że jak nie będą się bardziej starać, to nic nie osiągną, nie 

dostaną się na studia itp. Taka taktyka działa najczęściej odwrotnie – przypominanie 

uczniom, że mogą odnieść porażkę wzbudza lęk, a następnie zachowania unikowe (niechęć 

do zajmowania się tym, co się z tym lękiem wiąże); 

 Krytykowanie – mówienie uczniom, że są leniwi, że się nie uczą, że się nie starają itp. Ta 

taktyka najczęściej wywołuje po stronie uczniów poczucie krzywdy i niezrozumienia (jeśli tak 



naprawdę się starali) albo utwierdza ich w myśleniu, że są niewiele warci. Żaden z tych 

stanów nie sprzyja angażowaniu się w naukę. 

Bezpieczeństwo w sieci: 

     ●   Bezpieczne i świadome korzystaj z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych. Dokonuj  

           krytycznej  analizy informacji.  

      ●   Chroń swoją prywatność. 

      ●   Pamiętaj o ustawie o prawie autorskim. 

      ●  Zwiększaj świadomość o uzależnieniach od komputera i Internetu. 

      ●  Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

      ●  Stosuj hasła, które są kombinacją cyfr i liter. 

     ●  Podczas logowania się do portali np. świadczących zdalną naukę i innych sprawdzaj certyfikaty 

         strony, aby uniknąć kradzieży danych osobowych. 

 

Opracowały: 

Pedagog – mgr Bożena Gramowska 

Psycholog – mgr Małgorzata Głodzik 

 

 

 

 

 

 


