
Przestrzeganie podstawowych zasad higieny pracy 

Uczniowie, Rodzice/Opiekunowie, Nauczyciele, 

w związku z zaistniałą sytuacją przeważająca część naszej aktywności zawodowej  
i edukacyjnej odbywa się w wirtualnym świecie - wszyscy dużo więcej czasu spędzamy przy 
komputerach i innych urządzeniach umożliwiających dostęp do Internetu. Panująca sytuacja oraz 
wynikające z niej zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu mogą wywoływać poczucie 
przygnębienia, przeciążenia obowiązkami, mogą się pojawić trudności w organizacji pracy.  

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny pracy pomoże ograniczać negatywne skutki tej nagłej 
zmiany aktywności oraz zwiększy poczucie wpływu na to, co się wokół nas dzieje: 

1. Zadbajmy o właściwe warunki środowiskowe: 
 dostosujmy stanowisko pracy przy komputerze do naszych indywidualnych potrzeb 

(zwróćmy uwagę na właściwe ustawienie krzesła, monitora, klawiatury; miejsce pod 
biurkiem powinno być zajęte tylko przez nogi), 

 minimalna odległość ekranu od oczu wynosi 1,5 – 2 przekątne monitora; górna 
krawędź monitora powinna znajdować się na wysokości oczu (w pozycji siedzącej), 

 optymalna temperatura pomieszczenia to ok 20-26 stopni Celsjusza, 
 właściwe oświetlenie zapewniają trzy źródła światła: dzienne (regulowane np. 

żaluzjami), ogólne pomieszczenia oraz punktowe dotyczące stanowiska pracy, 
 pomieszczenie powinno być często, co 3-4 godziny wietrzone, zwłaszcza w okresie 

grzewczym; czasie wietrzenia należy unikać przeciągów.  
 zadbajmy o prawidłowe wykonywanie pracy przed monitorem ekranowym (nie 

stawajmy na meblach, krzesłach, biurkach w celu sięgnięcia po dokumenty lub 
narzędzia) 

 nie spożywajmy posiłków oraz napojów bezpośrednio nad komputerem; zawsze 
stosujmy się do wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń. 

2. Wyraźnie rozgraniczajmy strefę pracy i strefę wypoczynku  – to pozwoli uniknąć poczucia 
obciążenia i przekonania, że wciąż jesteśmy w pracy.  

3. Wyznaczajmy czas, w którym pracujemy. Nasz organizm jest najbardziej sprawny 
intelektualnie w godzinach między 6:30 a 12:00 oraz między 16:00 a 20:00. Są to tak zwane 
wyże intelektualne. Oprócz wyży mamy też i niże  intelektualne, czyli okresy, kiedy trudno 
jest nam się skupić na zadaniu, a efekty pracy często nas nie satysfakcjonują. Warto 
pamiętać, iż wyż przedpołudniowy należy wykorzystać na zadania nowe i trudne, 
wymagające twórczego myślenia a czynności rutynowe zaplanować na niż popołudniowy. 

4. Planując pracę uwzględniajmy przerwy w czasie jej trwania – 10 -15 minut, podczas których 
wstajemy od biurka  i zajmujemy się czymś niezwiązanym z pracą.  

5. Określajmy cele i zadania na dany dzień – realny plan ukierunkowuje nasze działania, jest 
narzędziem zwiększającym motywację oraz pozwala uniknąć pułapki, w którą możemy wpaść 
spędzając większość czasu w domu: odwlekania i poczucia, że na wszystko mamy jeszcze 
dużo czasu. 

6. Używajmy kolorów, podkreśleń, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych, 
skojarzeń czy mnemotechnik (np. mapy umysłu)  do rzeczy ważnych. 



7. Po wykonanej pracy starajmy się angażować w działania odmienne od tych związanych                     
z pracą przy komputerze. Zalecane zajęcia ruchowe.  

8. W sytuacji, gdy mimo wszystko pojawi się poczucie nadmiernego obciążenia bądź lęk 
spróbujmy: 

 skupić na „tu i teraz”: nie wybiegajmy myślą wprzód, starajmy się nie wyobrażać 
sobie przyszłości, ale skupmy naszą uwagę na prostych czynnościach do wykonania w 
tej chwili, np. otwieram przeglądarkę i wyszukuję informacji, która są mi potrzebne, 
idę do kuchni i zaparzam herbatę; 

 przerwijmy pracę i porozmawiajmy z kimś w domu, lub zadzwońmy do kogoś 
bliskiego; 

 zmieńmy na jakiś czas aktywność – zajmijmy się czymś, co jest nam bliższe albo 
przyjemniejsze; 

 skupmy się na oddechu: spróbujmy nabrać powietrza głęboko  
i skoncentrować się tylko na powolnym wdechu i wydechu, powtórzmy ćwiczenie 
kilkakrotnie; 

 dajmy sobie prawo do przeżywania rozmaitych emocji: niepokoju, lęku, smutku, 
złości, bezradności; z trudnymi emocjami łatwiej jest poradzić sobie, kiedy je 
nazywamy i „oglądamy”, niż wtedy, kiedy za wszelką cenę chcemy je odepchnąć i ich 
nie przeżywać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak zorganizować warunki do pracy  w domu  

oraz jak  motywować dziecko do codziennej nauki? 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 

ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju  musimy odnaleźć  się w nowej niełatwej dla nas 
rzeczywistości. Przed nami wszystkimi pojawiło się nowe wyzwanie, jakim jest nauczanie zdalne. 

Pragniemy przekazać Państwu kilka informacji, jak zorganizować dziecku warunki do pracy  
w domu oraz jak je motywować do codziennej nauki. Wierzymy, że z Państwa pomocą  
i wsparciem nauczanie on-line będzie efektywne i satysfakcjonujące. 

1. Organizacja miejsca pracy: 

Pierwszym i najważniejszym krokiem do przygotowanie miejsca efektywnej nauki jest znalezienie 
w swoim mieszkaniu przestrzeni, gdzie nastolatek będzie mógł swobodnie korzystać z komputera 
z dostępem do Internetu. Ważne jest, aby miejsce to było w miarę ciche, co sprzyja lepszej 
koncentracji uwagi. Istotną rzeczą jest oświetlenie, dobrze jest, żeby było w miarę możliwości 
naturalne, a biurko z komputerem znajdowało się w pobliżu okna. 
Przestrzeń przeznaczona do nauki powinna być uporządkowana. Na biurku oprócz komputera 
powinny znajdować się tylko niezbędne rzeczy, książki, zeszyty, słowniki. Ład  
i porządek z pewnością będzie czynnikiem sprzyjającym koncentracji. 

2. Organizacja czasu pracy: 

Bardzo ważna kwestią jest ustalenie z nastolatkiem harmonogramu pracy, stałych godzin 
przeznaczonych na naukę zdalną. Ważne jest aby nauka odbywała się systematycznie  
i codziennie o tych samych porach. Pozwoli to na zachowanie dyscypliny pracy. 
Warto zadbać o to, żeby po każdym 45-minutowym wysiłku intelektualnym zrobić sobie 10-15 
minut przerwy (tak jak ma to miejsce w szkole). Nauka jest dużym wysiłkiem dla umysłu, dlatego 
po pewnym czasie mózg zaczyna pracować na zwolnionych obrotach i zapamiętywać mniej. 
Dlatego łatwiej jest przyswajać mniejsze partie materiału, robiąc sobie krótkie przerwy na 
wywietrzenie pokoju, posiłek bądź relaks. 

3. Jak motywować nastolatka do systematycznego uczenia się poza szkołą? 

W systematycznej nauce on-line dużą rolę odgrywają rodzice: są dla nastolatka wsparciem. 
Powinni jednak również rozliczać go z czasu spędzanego przed ekranem komputera. 

W procesie uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. Jest siłą pobudzającą do nauki, zdobywania 
wiedzy i rozszerzania własnych zainteresowań. Nastolatek będzie bardziej zmotywowany do 
pracy, jeśli będzie miał poczucie, że rodzice doceniają jego wysiłek i trud włożony w naukę. Liczy 
się nie tylko końcowy efekt i oceny, ale również wytrwałość z jaką nastolatek się uczył. 

Należy wzmacniać w nastolatkach wiarę we własne możliwości poprzez rozmowy na temat 
obecnej sytuacji, odwoływanie się do wcześniejszych pozytywnych doświadczeń młodego 



człowieka. Uczeń powinien pracować samodzielnie, nie należy go wyręczać, a jedynie wpierać, 
naprowadzać, udzielać wskazówek. 

Wskazane jest, aby uczeń powtarzał materiał, rozwiązywał zadania w dniu, w którym zostały 
zadane przez nauczyciela. Pozwoli to na utrwalenie wiedzy, wyrobi w uczniu nawyk 
samodyscypliny. 

Każdy uczy się w swoim tempie i czasie, tak że nie należy porównywać dziecka z rodzeństwem, 
rówieśnikami, może to wpłynąć na niego demotywująco. 

Zachęcajmy nastolatki do korzystania z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronach 
MEN. Znajdują tam się nie tylko platformy, na których znajdziemy lektury szkolne, podręczniki, 
ale również wiele materiałów i filmów edukacyjnych. Można zwiedzać wirtualnie muzea, oglądać 
ekranizację lektur szkolnych, sztuki teatralne. 

Zadbajmy wspólnie o to, żeby ten trudny czas spędzony w izolacji był efektywny a nauka  
on-line stała się przyjemnością. Zachęcamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny  
z nauczycielami, wychowawcami. Sami również na bieżąco śledźmy postępy naszych dzieci, 
wspierajmy ich rozwój i edukację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zachowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie 

Rodzice/Opiekunowie, Nauczyciele, Uczniowie, 

zwracajmy szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie. 
Przypominamy, że dużą uwagę należy zwracać  na zagrożenia związane z m.in. 
cyberprzemocą,  hazardem, niedozwolonymi treściami, uzależnieniami.  

Aby  wesprzeć młodych ludzi i chronić  ich przed zagrożeniami w sieci: 

 rozmawiajmy z nimi  temat przemocy w sieci, hazardu,  mowy nienawiści 
i innych zagrożeń; zapewniajmy  o swoim wsparciu, jeśli doświadczą takiej sytuacji; 

 pamiętajmy, że swoją postawą wobec mediów cyfrowych wpływamy na  zachowanie 
dzieci  - jesteśmy dla nich przykładem; 

 zachęcajmy  do dzielenia się z nami wszelkimi niepokojącymi sytuacjami, jakie ich 
spotkały w sieci, czy których byli świadkami; 

 przypominajmy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z publicznych, otwartych 
sieci Wi-Fi; 

 wspierajmy w odkrywaniu bogactwa Internetu i rozmawiajmy z nimi o ich 
zainteresowaniach; rozbudzajmy te, które pozwolą im się rozwijać; 
bądźmy  uważni,  aby móc w porę  zapobiegać złym wpływom . 

 pomagajmy  krytycznie podchodzić do informacji; dyskutujmy o treściach, które są 
prezentowane on-line, podkreślając, że nie każda wiadomość przeczytana w sieci jest 
prawdziwa; rozmawiajmy o sposobach weryfikacji wiedzy pozyskiwanej on-line; 

 informacji szukajmy w sprawdzonych źródłach; 
 wspierajmy nasze dzieci w tworzeniu pozytywnego wizerunku on-line; nie 

zaniedbujmy rozmów o tym, co warto, a czego nie warto ujawniać w sieci; 
 przypominajmy, że nawiązywanie kontaktów przez Internet może być niebezpieczne, 

bo trudno zweryfikować, czy osoba, z którą się rozmawia, jest tym, za kogo się 
podaje, więc rozmawiajmy o znajomych  z Internetu; 

 oferujmy wsparcie i przypominajmy naszym dzieciom , żeby zawsze informowali, jeśli 
jakaś obca osoba będzie poruszała tematy związane z seksualnością lub inne, które 
ich zaniepokoją; 

 bądźmy uważni na nietypowe zmiany w zachowaniu nastolatków - mogą niekiedy 
świadczyć o tym, że młody człowiek jest w niebezpiecznej relacji; 

 przypominajmy nastolatkom o ich prawach do ochrony prywatności, a także 
obowiązku poszanowania prywatności innych osób; 

 przypominajmy, że emocje to zły doradca a każdy wpis świadczy o nas – niech 
publikują rozważnie; 

 zwróćmy uwagę, jakie strony odwiedzają nastolatki odrabiając prace domowe oraz w 
jaki sposób je wykorzystują. 


