
Jak wspierać nastolatka w zdalnej nauce? 

 

 
 

Aby pomóc swojemu dziecku w nauce, należy przestrzegać następujących zasad: 

• Dziecko, także nastolatek powinien wykonywać lekcje codziennie, o tym samym czasie, 
nauczyciele dostępni będą online w ustalonych godzinach.  

• wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i 
spokoju, najlepiej, jeżeli będzie to własny pokój i własne biurko. 

• przed przystąpieniem do wykonywania zadania młody człowiek powinien uporządkować 
swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory. 

• światło powinno padać od strony lewej lub z prawej w zależności od tego czy młody człowiek 
jest prawo czy leworęczny. 

• uczeń powinien najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe, podczas 
wykonywanej pracy nie należy odrywać go od niej, rozmawiać z nim na inne tematy, czy 
wydawać polecenia.  

• nastolatek powinien po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy, zmienić 
pozycje, zadbać o chwilę odpoczynku. 

• należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia. 

• po zakończonej nauce, każdego dnia, nastolatek powinien mieć możliwość odpoczynku od 
prac wykonywanych przy komputerze, tablecie czy smartfonie. 

 

Jak motywować do nauki? 



1. Interesuj się postępami swojego dziecka. 

2. Wspieraj go, ale nie wyręczaj. 

3. Mądrze motywuj. Nie oceniaj. 

4. Doceniaj jego postępy. Nawet te najdrobniejsze. 

5. Nie pozwól młodemu człowiekowi, by źle mówił o sobie. 

6. Buduj w nim poczucie własnej wartości. 

7. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Codziennie znajdź dla niego czas. 

8. Bądź przykładem. Pokazuj mu jak bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu. 

9. Ustal zasady korzystania z Internetu  

 

Szanowni Państwo, jest nam przykro, że nie możemy realizować zajęć w tradycyjnych formach i 
spotykać naszych uczniów w szkole, jednak szukając jakichś zalet w tej formie kontaktu, poza 
zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa dzieciom wskazujemy, że zdalne nauczanie pozwala im:  

 

• uczyć się w dogodnym czasie i miejscu. 

• w prosty i szybki sposób pozyskiwać informacje 

• mądrze i pożytecznie użytkować zasoby Internetu  

• nie marnować czasu na dojazdy  

• uczyć się nie wychodząc z domu  

• nauka online buduje również ich poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i 
samodyscyplinę. 

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci  

Korzystając z Internetu musimy mieć świadomość o zagrożeniach jakie mogą nas spotkać. 

Zagrożenia w sieci to:  

• Nadużywanie Internetu  

• Cyberprzemoc  

• Szkodliwe treści  

• Kontakty z nieznajomymi  

• Zagrożenie prywatności  

 

Stąd też przedstawiamy kilka zasady bezpieczeństwa w Internecie, z którymi prosimy ponownie 
zapoznać Państwa dzieci:  



 

Pamiętaj:  

 

• Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

• Nie otwieraj wiadomości od nieznajomych osób. 

• Pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł. 

• Nie klikaj w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail. 

• Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł. 

• Nie wysyłaj swoich zdjęć. 

• Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych. 

• Stosuj mocne, trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr. 

• Czytaj regulaminy. 

• Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL (ang. Secure Socket 
Layer - zapewnia poufność i transmisji danych). 

• Pamiętaj, że osoba, którą poznasz w sieci może nie być tym, za kogo się podaje. 

• Nie podawaj swoich prawdziwych danych osobowych. Wymyśl sobie jakiś nick (nazwę nie 
związaną z twoimi danymi personalnymi). 

• Bądź ostrożny, jeśli chcesz spotkać się z osobami poznanymi przez Internet! 

• Nie podawaj nikomu danych swoich znajomych. 

• Nie publikuj zdjęć swoich znajomych bez ich zgody. 

 

 

Materiał opracowany z wykorzystaniem informacji dostępnych na  

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

www.ore.edu.pl 


