Jak uczyć się na odległość?
PORADNIK DLA UCZNIA ☺
1. Przygotuj swoje miejsce pracy. Cudownie by było gdybyś czuł się dobrze podczas nauki, ale ważne jest, aby nic Cię nie rozpraszało.
2. Zaplanuj sobie czas, w którym będziesz się uczył każdego dnia.
3. Jeśli Twoja szkoła realizuje zdalne nauczanie online, a Ty posiadasz odpowiedni sprzęt, korzystaj z tego w pełni. Niewielu jest takich
szczęściarzy jak Ty.
4. Jeśli nie masz takich możliwości, korzystaj z pomocy bliskich Ci osób. Nie wstydź się pisać do nauczyciela. On chętnie Ci pomoże.
5. Staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.
6. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:
• sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
• jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on
zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela,
• prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,
7. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat.
8. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.
9. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś
o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów)
o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.
11. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
Pamiętaj, że w szkole przerwa nie jest po to, żebyś przeszedł z klasy do klasy, ale żebyś odpoczął. Rób sobie przerwy w domu. Przejdź się po
mieszkaniu, otwórz okno, zrób kilka ćwiczeń fizycznych.
Pamiętaj! Jeśli zrobisz sobie zaległości w nauce, prawdopodobnie nauczyciel się o tym nie dowie. Ale przyjdzie w końcu czas, kiedy będziesz
musiał wszystko nadrobić. Nie rób więc SOBIE na złość i bądź systematyczny.
Jeśli będziesz potrzebował pomocy, pisz do mnie. Jestem nauczycielem języka polskiego i historii - chętnie Ci w tych dziedzinach pomogę ☺
Żeby łatwiej było Ci się wywiązywać z codziennych zadań, stwórz swój własny kalendarz zadań domowych. Powieś go w swoim pokoju,
w kuchni, gdzie chcesz. Zapisuj zadania do wykonania i wykreślaj te, które już Ci się udało zrealizować. Każdego tygodnia może on wyglądać
inaczej. ☺
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