
AGNIESZKA CZARNECKA 

DOMOWE
NAUCZANIE

WSKAZÓWKI DLA
RODZICÓW



Nauczanie domowe

Drogi Rodzicu! 
Twoje dziecko już od kilku tygodni uczy
się poza murami szkoły, w warunkach
domowych, przed ekranem komputera.
Jest to dla niego ogromna zmiana, a
często także dodatkowy stres. 
Co można i warto zrobić, by nauczanie
domowe było przyjemniejsze?
 



Pierwsze koty za płoty. Choć początki były trudne i
wymagały przeorganizowania dotychczasowych
zwyczajów, to obecnie wszyscy odnajdują się lepiej w
nowej e-szkole.
 

Dzieci przebywają w domu przez większość czasu i to
on stał się miejscem, gdzie zdobywają wiedzę. Warto
więc zadbać o sprzyjające warunki do nauki.

Trudne początki...



Organizacja
TO CZY DZIECKU BĘDZIE
SIĘ DOBRZE UCZYŁO W
DOMU W DUŻEJ MIERZE
ZALEŻY OD DOBREJ
ORGANIZACJI OTOCZENIA

ZAPLANUJ
TYDZIEŃ

NAUKI

POCHWAL 
DOCEŃ

WSPIERAJ

ZAPEWNIJ
CISZĘ

PODCZAS
LEKCJI

WYZNACZ
CZAS NA
NAUKĘ

KAŻDEGO DNIA
 

PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE

RZECZY

ZADBAJ O
MIEJSCE DO

NAUKI



Dzięki SYSTEMATYCZNEJ pracy dziecko nie
ma ZALEGŁOŚCI, nie musi gonić materiału,
nie stresuje się, że z czymś nie zdąży. Daje

mu to poczucie BEZPIECZEŃSTWA i
względnej KONTROLI oraz ogranicza stres.

 
Dlatego dobrze, by dziecko uczyło się

CODZIENNIE.
Mniejsze części MATERIAŁU są łatwiejsze do

opanowania i dzięki temu dziecko jest na
"BIEŻĄCO".

SYSTEMATYCZNOŚĆ



Aktualna sytuacja może być doskonałą okazją do nauki
SAMODZIELNOŚCI. Daj dziecku możliwość wykazania się,
wspieraj je w PLANOWANIU zadań, w odbrabianiu lekcji,
ale NIE WYRĘCZAJ. Twoje dziecko ma możliwość zdobyć
WIEDZĘ i nowe UMIEJĘTNOŚCI, które Ty drogi rodzicu już
posiadasz :) Dzięki temu możesz wspierać je w OSIĄGANIU
takich cech jak  samodzielność, pracowitość, uczciwość. 
 

Pamiętaj, że każda praca wykonana SAMODZIELNIE przez
dziecko przyniesie więcej korzyści, niż bycie wyręczonym
przez rodzica. Im częściej dziecko unika wykonania
zadania, tym częściej będzie to robić, a samym może
utrwalić wzorzec takiego postępowania w przyszłości. 

SAMODZIELNOŚĆ



LEKCJE ONLINE

Dzieci do tej pory uczestniczyły w lekcjach w zupełnie innej
formie.  W klasie, w szkolnym budynku, bez obecności
rodziców. Dla nich jest to nowa, a często i stresująca
sytuacja. 
Dla niektórych uczniów taka sytuacja może być również
krępująca. Świadomość, że uczestniczą w lekcjach, które są
słyszane przez resztę domowników, może powodować
niechęć do odzywania się oraz rodzić dodatkowe napięcie.
Dobrze, żeby podczas lekcji dzieci (jak i nauczyciele) mieli
zapewnioną PRYWATNOŚĆ. 



ZASADY LEKCJI ONLINE

OCHRONA
WIZERUNKU

Wizerunek uczniów, jak i

nauczyciela jest dobrem

osobistym. Aby go

rejestrować lub

upowszechniać w formie

zdjęć czy video 

 wymagana jest pisemna

zgoda tej osoby.

 UCZESTNICTWO

Każdy uczeń jest

zobowiązany do

uczestnictwa w zajęciach

prowadzonych online oraz

do realizowania zadań w

innej formie zlecanej W

tym czasie przez

nauczyciela. 

OBOWIĄZEK
Mówi o tym Prawo Oświatowe

oraz Rozporządzenie MEN z

dnia 20 marca 2020 r. w

sprawie szczególnych

rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19

NETYKIETA
To zasady zachowania się

w internecie:

- PUNKTUALNOŚĆ,

- WZAJEMNY SZACUNEK,

- KULTURA OSOBISTA,

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA

ZAMIESZCZANE TREŚCI 

- ZACHOWANIE PODCZAS

LEKCJI.



ZAUFANIE

Zaufaj dziecku, uwierz w jego potencjał i spraw, by w tym czasie
rozwijało skrzydła. Oprócz nauki, jest teraz przestrzeń i czas na
rozwijanie zainteresowań. Pokaż, naucz, zainspiruj swoje dziecko. Niech
ekran (komputera, tableta czy komórki) przestanie być głównym
zainteresowaniem.

DO DZIECKA

Zaufaj nauczycielom - mają wiedzę i umiejętności, dzięki którym Wasze
dzieci mogą poznawać świat. Wkładają wiele wysiłku i starań, by
sprostać nowej rzeczywistości. Miej realistyczne oczekiwania wobec
szkoły i nauczycieli w czasie pandemii - nie wszystko może wyglądać i
być realizowane tak jak do tej pory. 
 

DO NAUCZYCIELI



WSPARCIE

 Pamiętaj, że cała kadra pedagogiczna służy
wsparciem. 
Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz
rozmowy możesz kontaktować się z
nauczycielami, pedagogiem oraz
psychologiem szkolnym.
 

 



Dziękujemy Wam za zaangażowanie w proces
nauczania online!



Kontakt z psychologiem

Jeśli potrzebujesz
wsparcia - napisz!

Istnieje możliwość rozmowy
telefonicznej po wcześniejszym
umówieniu się.

E-mail 
a.czarnecka@darzlubie.eu


