
Jak stworzyć dziecku idealne warunki do nauki w domu? 

 

Szanowni Państwo, 

nowa sytuacja zaskoczyła wszystkich. Większość z nas nie miało żadnych doświadczeń, jak 

sobie radzić w nowej rzeczywistości. Przede wszystkim konieczne jest stosowanie się do 

pozostawania w domu i unikaniu kontaktów bezpośrednich z innymi osobami. Zajęcia 

w szkole zostały odwołane – zwolnienie z przychodzenia do szkoły nie jest tożsame ze 

zwolnieniem z uczenia się. Podejmowane jest nauczanie zdalne. Taka forma to działanie 

zastępcze wobec klasycznego uczenia się na lekcjach w klasie. Uczenie się jest dość 

skomplikowanym procesem. Zaangażowane są w niego wszystkie procesy poznawcze i bez 

optymalnego ich uregulowania będziemy uczyć się wolniej, z trudnościami. Obecna sytuacja 

jest zupełnie nowa, przynajmniej dla większości uczniów, jak więc ją optymalnie 

zorganizować? 

Zdalne nauczanie wymaga od ucznia zaangażowania procesów poznawczych na 

optymalnym poziomie, a kolejnym warunkiem odnoszenia sukcesów jest systematyczność – 

realizowanie poleceń i zadań krok po kroku, zgodnie z zaleceniami nauczyciela 

prowadzącego. 

Optymalne byłoby gdyby uczniowie posiadali swoje miejsce do nauki, z możliwością 

korzystania z komputera z dostępem do Internetu i zainstalowanymi aplikacjami potrzebnymi 

do pracy szkolnej. To jest warunek niezbywalny do prowadzenia nauczania zdalnego. Warto 

ustalić z domownikami, że korzystanie z komputera przez kilka godzin dziennie jest 

w obecnej sytuacji konieczne, szczególnie w przypadku gdy kilkoro dzieci potrzebuje 

skorzystać z pracy na komputerze  Najlepiej jest przyjąć stałe godziny użytkowania sprzętu 

dla poszczególnych użytkowników. Dobrze jest, kiedy to są godziny poranne 

i przedpołudniowe, gdyż jesteśmy wtedy najbardziej aktywni, a nasz układ nerwowy jest 

optymalnie wydajny. Oczywiście nie są to sztywne godziny pobierania nauki, trzeba jeszcze 

dostosować się do godzin proponowanych zajęć lekcyjnych on-line. W miarę możliwości 

należy się odizolować od zewnętrznych czynników, które wpływają zakłócająco na proces 

uczenia się, np.: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju, sprawdzić czy nie 

dochodzą z innych pomieszczeń np. odgłosy bawiącego się rodzeństwa. Im mniej będzie 

dookoła rozpraszających bodźców, tym lepiej. Pamiętajmy o tym, aby w pomieszczeniu, 

w którym dziecko się uczy, panowała cisza. Chodzi o stworzenie komfortu maksymalnej 

koncentracji uwagi, która jest konieczna do sprawnego działania pozostałych procesów 



poznawczych. Aby zoptymalizować warunki uczenia się, Rodzice powinni zadbać również  

o to, by: 

1. dziecko miało swój kącik do nauki, najlepiej z własnym biurkiem i krzesłem 

przystosowanym do wzrostu dziecka; 

2. na biurku  panował porządek, znajdować się na nim powinny tylko rzeczy aktualnie 

potrzebne do odrobienia pracy domowej; 

3. światło padało z lewej strony, gdy dziecko jest praworęczne, a z prawej gdy dziecko 

jest leworęczne, natomiast oświetlenie elektryczne nie może być zbyt słabe, nie może 

też być zbyt jaskrawe; 

4. być gotowym do udzielenia  pomocy, jeśli dziecko cię potrzebuje. Nie naciskać 

jednak, jeśli o to nie prosi. Czasem lepiej je zostawić, by rozwiązało problem samo. 

Nie jest jednak dobrze, jak dziecko ma poczucie, że jest ze swoimi problemami samo; 

5. gdy dziecko odrabia lekcje, dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście się uczy, 

a w młodszych klasach sprawdzaj, czy dziecko odrobiło wszystko, co było zadane, 

sprawdź też czy zadania wykonane są prawidłowo. Miej jednak świadomość, że 

w życiu każdego rodzica przychodzi czas, że musi pozwolić dziecku podejmować 

pewne decyzje samodzielnie, a na pewno pozwolić mu samodzielnie się uczyć 

i ponosić konsekwencje swoich wyborów; 

6. drogi Rodzicu nigdy nie zapominaj o jeszcze jednym potężnym narzędziu. Pochwała 

za odrobione lekcje skutecznie dodaje dziecku skrzydeł. 

Nasze dzieci spędzają teraz długie godziny przy komputerze, rodzi to różnego rodzaju 

zagrożenia. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci. Podstawowe zasady które 

powinniśmy określić to: 

1. Ustalenie z dzieckiem zasad korzystania z Internetu (w tym korzystania z portali 

społecznościowych). 

2. .Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci. 

3. Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu. 

4. Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej. 

 Rodzicom, którzy są zainteresowani „zgłębieniem” tematu, polecam materiały Kampanii 

„Chroń dziecko w sieci” dostępne pod adresem:  http://www.dzieckowsieci.pl/kampania/ 

Gdyby ktoś z Państwa miał czas na udział w kursie on-line, zachęcam do kursu Fundacji 

Orange „Bezpiecznie Tu i Tam” dostępnego  pod adresem : https://fundacja.orange.pl/kurs/ 

Zebrała i opracowała –Justyna Lao 
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