
Nauka zdalna – 
jak sobie z nią radzić? 

         

Większość uczniów z całego świata uczy się obecnie  w innego rodzaju „klasie”- np. w wygodnym, ciepłym, 

przytulnym domu. Mimo plusów takiej nauki, większości z nas ciężko odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Co może 

pomóc ? Weź pod uwagę kilka rad. 

Pięć praktycznych wskazówek  
 

1. Zrób plan.  Ułóż go w taki sposób, by twój dzień wyglądał tak, jakbyś normalnie chodził do szkoły. 

Ustal konkretny czas na obowiązki szkolne, domowe i odpoczynek.  
 
ZASADA BIBLIJNA  „Niech wszystko odbywa się godnie i w sposób uporządkowany” (1 Koryntian 14;40) 
 

 Pomyśl: Dlaczego to dobry pomysł, żebyś napisał swój plan i umieścił go w widocznym miejscu ? 

2. Trzymaj dyscyplinę.  „Zaraz”, „za chwilę”, „już” to odcinki czasu bliżej nieokreślone, których 

używanie , trzeba uczciwie przyznać  -  zdarza się  nam dość często. Jednak osoba zdyscyplinowana zdaje 
sobie sprawę, że musi zrobić pewne rzeczy, nawet jeśli nie ma na to ochoty. Więc, nie odkładaj ważnych 
spraw na później. 



 Pomyśl: Jak odrabianie lekcji o tej samej porze i w tym samym miejscu każdego dnia pomoże ci być bardziej         

zdyscyplinowanym? 

3. Znajdź miejsce do nauki. Miej pod ręką wszystkie potrzebne rzeczy. Zorganizuj miejsce tak, by 

było wygodne i przytulne , ale UWAGA  bez przesady – przecież będziesz się tam uczyć, a nie drzemać. 
Nawet jeśli nie masz osobnego miejsca do zdalnej nauki, to możesz wykorzystać np. kuchnię , ale  
ostrożnie z podjadaniem ;) 

               ZASADA BIBLIJNA: „ Pilny człowiek planuje i z całą pewnością zmierza do sukcesu”( Przysłów 21:5) 

Pomyśl: Co możesz zmienić w swoim miejscu do nauki, żeby jeszcze lepiej się skupić? 

4. Ucz się koncentracji. Nie rób kilku rzeczy naraz, ale skup się na jednej. W przeciwnym razie 

popełnisz więcej błędów i nauka zajmie Ci więcej czasu. 

              ZASADA BIBLIJNA „Rób jak najlepszy użytek ze swojego czasu” ( Efezjan 5:16) 

Pomyśl: Czy mógłbyś stopniowo wydłużać czas, w którym nie odrywasz się od jakiegoś zadania? 

5. Rób sobie przerwy. Idź na spacer, poćwicz albo  pojeździj  rowerem . Możesz nawet zająć się 

ulubionym hobby, by się zrelaksować. Jednak pamiętaj – najpierw obowiązki, a wtedy wolny czas sprawi 
Ci więcej przyjemności. 

  ZASADA BIBLIJNA „ Lepsza jest garść odpoczynku niż dwie garście ciężkiej pracy i gonitwy za wiatrem”               

(Kaznodziei 4:6) 

Pomyśl: Co możesz zrobić w trakcie przerwy w nauce, żeby wrócić do niej ze świeżym umysłem? 

 

CO MÓWIĄ TWOI RÓWIEŚNICY? 

„Rób sobie krótkie, ale częste przerwy. Trudno jest usiedzieć przez wiele godzin w jednym miejscu. Dlatego 
często się ruszaj, żeby zachować koncentrację i chęć do nauki” (Kuba) 
 
„Jeśli nie masz odpowiedniej motywacji, niczego nie osiągniesz. Wyznaczaj sobie cele na każdy dzień. Wtedy 
łatwiej będzie Ci wywiązać się ze swoich obowiązków” (Juliana) 
 
„ Zorganizuj swój dzień, tak jakbyś chodził do szkoły. Różne rzeczy po prostu trzeba zrobić w ustalonym czasie”  
( Kasia) 
 
„Odłóż piłkę, zapomnij o grach, wycisz telefon i schowaj gitarę. To bardzo ważne, żeby nic Cię nie rozpraszało”  
( Eliza) 
 
„Jak miałam telefon przy sobie, to w ogóle nie mogłam się skoncentrować. Traciłam mnóstwo czasu na mało 
ważne sprawy” ( Oliwia) 
 
„W szkole można było się uczyć gry na instrumencie, albo chodzić na zajęcia plastyczne. Nie zdawałam sobie 
sprawy, jak bardzo mi będzie tego brakowało. Naprawdę warto urozmaicać sobie naukę jakimś kreatywnym 
zajęciem” (Taylor) 
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