
WSKAZÓWKI 
dla uczniów
jak uczyć się 
zdalnie



Przed tobą nowe wyzwanie, 
nowa droga do przejścia…
Możesz poczuć się jakbyś 
stąpał po niepewnym 
gruncie…
jednak nie jest tak źle –
przecież na co dzień 
korzystasz z nowych 
technologii – tym razem 
użyjesz ich do zdobywania 
nowej wiedzy i umiejętności.



Ucząc się zdalnie, 
w pewnym sensie jesteś dla 
siebie sterem, żeglarzem, 
okrętem …

Oczywiście wspierają cię 
dorośli – nauczyciele 
i rodzice, ale …

Sam budujesz swoją wiedzę 
i ponosisz za nią odpowiedzialność.



Twoja 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
za osiągnięcie
sukcesu –
przypomnienie 
sobie, czy też 
nauczenie się nowych 
rzeczy - jest 
o wiele większa.



CZAS
Dobrze wiesz, że uczenie 
się wymaga czasu oraz 
systematyczności 
i regularności.

Planowanie jest bardzo 
ważne!

Ile czasu i kiedy możesz poświęcić na skuteczne 
uczenie się?



Pamiętaj o niezbędnej  
rezerwie –

„marginesie 
bezpieczeństwa”

na nieprzewidziane 
okoliczności, które mogą 
zakłócić  wykonanie twoich 
zadań w terminie!



AKTYWNOŚĆ

Uczenie się 
nie oznacza tylko czytania 
lub słuchania!

Najskuteczniejsze uczenie 
się zawdzięczamy…

DZIAŁANIU



Dlatego …

• Czytaj ze zrozumieniem 

• Wykonuj polecenia

• Notuj (odręcznie na 
kartce, w edytorze 
tekstu, jak wolisz) 

Koniecznie PISZ lub RYSUJ!
Twoje notatki mogą mieć też formę obrazkową czy 

też map myśli! 



Badania naukowe dowodzą, że przy uczeniu się 
nie wystarczy pomyśleć, trzeba jeszcze swą myśl 
zapisać …

aby zamknąć pętlę…

Poza tym robiąc notatki – dokumentujesz swój 
proces uczenia się, co pozwoli ci zobaczyć, po jakimś 
czasie, jak dużo się już nauczyłeś.



MOTYWACJA
… największa, gdy uczenie się 
ma dla nas sens,
gdy możemy poczuć frajdę, 
radość z uczenia się -
zadowolenie z wykonywania 
zadań.
Gdy widzimy, jak nasza 
wiedza i umiejętności rosną.



BEZPIECZEŃSTWO
Pamiętaj o nim, gdy pracujesz 
z nowymi technologiami.

Komputer/telefon i Internet 
może uzależnić 
(nie płyń bez zahamowań po 
Internecie – kontroluj czas!). 

Przestrzegaj prawa – korzystaj z materiałów w sieci bez 
łamania praw autorskich.



Pamiętaj, że nikt, nikogo, nigdy niczego nie 

nauczył, jeśli ten sam nie chciał. 

Wszystko w twoich rękach! 


