
Higiena pracy: 

1. Stanowisko pracy przy komputerze w domu powinno zostać zorganizowane z zachowaniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

2. Biurko z monitorem powinno być ustawione w sposób prostopadły do okna, ustawienie ekranu 

monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła. 

3. Górna krawędź ekranu monitora powinna być na wysokości wzroku lub nieco niżej. 

4. Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała naturalne położenie 

kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między 

ramieniem i przedramieniem oraz odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem 

stołu. 

5. Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać ustawienie elementów wyposażenia w 

odpowiedniej odległości od osoby pracującej, to jest w zasięgu kończyn górnych, bez 

konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji. 

6. Należy pamiętać o częstym przewietrzaniu pomieszczeń - wilgotność względna powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być 

mniejsza niż 40%. 

Warunki do nauki w domu: 

1. Odpowiednia koncentracja: należy unikać dystraktorów czyli wszelkiego rodzajów bodźców, 

które odciągają naszą uwagę od tego na czym jesteśmy skupieni. 

2. Właściwa dieta: nawadnianie oraz spożywanie warzyw, owoców, ryb i produktów 

zwierających pełne ziarno. 

3. Utrzymanie kondycji: najprostsze ćwiczenia aerobowe, siłowe, stretching pozwalają dotlenić 

mózg i utrzymać skupienie. 

4. Stosowanie przerw: kiedy przestajemy utrzymywać skupienie należy zrobić krótką przerwę, 

napić się wody lub wykonać proste ćwiczenia fizyczne i dotlenić mózg. 

5. Zachowanie odpowiedniej ilości 8-10 godzin snu dziennie.  

Motywacja  i wsparcie do systematycznego uczenia się: 

1. Znajdź ważne powody do nauki (lepsze zrozumienie otaczającego świata, wzrost pewności 

siebie, poprawa własnego zdrowia i komfortu życia, sukces zawodowy). 

2. Ucz się w odpowiednim miejscu: wolne od rozpraszaczy, czyste i inspirujące. 

3. Stwórz system nagród: powinien być adekwatny do wykonanej pracy. Kiedy zrealizujesz cel 

długoterminowy możesz nagrodzić się czymś fajnym. Takie podejście pozwoli Ci na rozłożenie 

dużej partii materiału na poszczególne etapy. 

4. Ucz się z innymi: wykorzystaj narzędzie telekonferencyjne do zadawania pytań, rozmawiajcie 

co było dla was najbardziej ciekawe i monitorujcie swoje postępy.  

5. Wprowadź poranną rutynę: jeśli zaczniesz poranek od czegoś inspirującego(np.: ćwiczenia 

fizyczne, planowanie), to łatwiej będzie być w ciągu dnia dobrze zmotywowanym i 

zorganizowanym do działania. 

 

Bezpieczeństwo w sieci: 

1. Zabezpieczaj komputer programem antywirusowym, antyszpiegowskim i Firewallem. 

2. Korzystaj tylko z legalnego systemu operacyjnego.  



3. System operacyjny, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie trzeba 

systematycznie aktualizować. Luki w oprogramowaniu mogą posłużyć do włamania 

się do komputera. Stwórz dziecku własne, dedykowane konto na komputerze, 

tablecie itp. wraz z konfiguracją dostępu do odpowiednich witryn, gier, aplikacji i 

określeniem czasu pracy na urządzeniu. 

4. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nowymi znajomościami w Internecie. 
5. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, 

co o sobie mówią. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z 
nieznajomymi poznanymi za pośrednictwem internetu, wyłącznie po uzyskanej 
zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół. 

6. Naucz swoje dziecko, że podając w sieci dane osobowe zawsze powinno zapytać o 
zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, 
jakie może przynieść podanie tych informacji przypadkowym osobom. Dzieci na ogół 
bezrefleksyjnie podają w sieci informacje, które pozwalają na późniejsze ich 
odszukanie w świecie realnym. 

 


