
 BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA 

Odpowiedni sprzęt 

Rodzic powinien sprawdzić czy miejsce do nauki dziecka na pewno jest odpowiednie  

do zaistniałej sytuacji i jest bezpieczne dla dziecka spędzającego wiele godzin dziennie przy biurku. 

Aby zmniejszyć negatywne skutki spędzania tak dużej ilości czasu w jednej pozycji.   

Przede wszystkim w tym miejscu  powinno być zapewnione właściwe:  

■oświetlenie, 

 ■wentylacja,  

■ogrzewanie. 

biurko i krzesło, dobrze dobrane do potrzeb dziecka, mogą mieć wpływ na kształtowanie jego 

prawidłowej postawy ciała, nie powodując ani nie pogłębiając wad postawy. Dobrze dobrane biurko 

i krzesło powinny być dostosowane do wzrostu i proporcji ciała dziecka aby nie powodować 

szybkiego zmęczenia dziecka. 

Prawidłowo dobrane biurko i krzesło:  

 nie przyczynia się do powstania i pogłębienia wad postawy, 

 nie przyczynia się do powstania wady wzroku, co jest możliwe gdy nie jest zachowana 

właściwa odległość od krzesła do blatu biurka, np. przy zbyt niskim krześle,  

 nie wpływa negatywnie na pracę narządów wewnętrznych, co jest możliwe np. przy zbyt 

niskim biurku wymuszającym nienaturalne pochylenie,  

 nie przyspiesza poczucia zmęczenia, znużenia,  

 nie zmniejsza wydajności i tempa pracy. 



 

Wskazówki dotyczące prawidłowego siedzenia  

1. Podeszwy stóp w butach lub kapciach powinny płasko spoczywać na podłodze.  

2. Między udami a spodem blatu stołu/biurka powinien być zachowany prześwit, umożliwiający 

swobodne poruszanie nogami.  

3. Uda od spodu nie powinny być uciśnięte przez krawędź siedziska.  

4. Wysokość stołu/biurka powinna być dobrana tak, żeby łokcie w przybliżeniu były na tym samym 

poziomie co przednia krawędź płyty stołu/biurka, gdy ramiona są w pozycji swobodnego opuszczenia.  

5. Oparcie krzesła powinno sztywno podpierać plecy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 

 6. Między oparciem a siedziskiem powinien być zachowany odpowiedni odstęp, umożliwiający 

swobodny ruch dolnej części ciała. 

 



 

 

 

 

 

Warunki pracy przy komputerze  

 Bezpieczne warunki  do nauki z użyciem komputera najlepiej rozpocząć od stworzenia bezpiecznego 

stanowiska pracy dla dziecka w sposób zgodny z zasadami ergonomii, aby zapewnić:   

 unikanie nadmiernego obciążania narządu wzroku niewłaściwie ustawionym monitorem 

w stosunku do źródła światła,   

 unikanie nadmiernego obciążania kręgosłupa poprzez jego niewłaściwe ułożenie podczas 

całogodzinnej pracy z komputerem.  

 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu  



Ponieważ najlepszą drogą przekazywania informacji i prowadzenia lekcji jest Internet – w najbliższym 

czasie, nie wiadomo jak długo, dzieci w wieku szkolnym zmuszone będą spędzać bardzo dużo czasu 

przy komputerach ucząc się zdalnie. 

Uczniowie mając do dyspozycji komputer z Internetem i brak nadzoru – mogą mieć pokusę 

skorzystania z niego w sposób dla siebie przyjemniejszy niż wykonywanie poleceń nauczycieli. 

Możliwość i umiejętność korzystania z zasobów Internetu jest prawdziwym dobrodziejstwem, daje 

ogromne korzyści, ale niestety niesie ze sobą wiele poważnych zagrożeń. W obecnej sytuacji rolą 

rodziców jest przestrzec i zabezpieczyć dzieci przed niebezpieczeństwami związanymi z korzystaniem 

z Internetu. 

Dzieci należy edukować i naświetlać ewentualne skutki niebezpieczeństw, ale także zadbać 

o bezpieczeństwo zasobów i wyposażenia komputera, z którego korzysta dziecko.  

Jedno z najważniejszych zadań spoczywających na rodzicach to pomoc w unikaniu zagrożeń 

związanych z korzystaniem z Internetu, gdyż korzystanie z Internetu niesie ze sobą wiele 

niebezpieczeństw, szczególnie dla dzieci. Niestety Internet jest wykorzystywany do działań 

bezprawnych i szkodliwych, przez co staje się nośnikiem zjawisk patologicznych i niebezpiecznych.  

Dziecko korzystające z Internetu bez świadomości związanych z tym zagrożeń może narazić się na 

niebezpieczeństwo poprzez udostępnienie swoich danych osobowych, kontakt z oszustami lub 

nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Uchronienie dzieci przed tego typu 

konsekwencjami polega na:  

 ■uświadomieniu im w jaki sposób korzystać z sieci,   

■wyjaśnieniu jakich zachowań unikać,   

■uprzedzeniu jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań.  

Uświadamianie prawidłowego postępowania powinno następować także poprzez rozbudzanie 

odpowiedzialności za siebie. 

Dokładne wskazówki dla dziecka dotyczące korzystania z Internetu były zamieszczane na kanałach 

spotkań dzieci z pedagogiem. 

 

Motywowanie i wspomaganie dziecka  

Zaburzył się codzienny rytm, w którym widzieliśmy się z dziećmi rano, każdy wykonywał swoje 

obowiązki szkolne lub pracownicze, a następnie po południu wszyscy wracali do domu i wspólny był 

dla wszystkich wieczór. Obecnie spędzamy ze sobą całą dobę. Czas ten obarczony jest jednak dużym 

stresem związanym ze świadomością niebezpieczeństw związanych z trwającą epidemią, a także 

z zakazem opuszczania domów i mieszkań. Nagle dzieci musiały zrezygnować ze swoich planów, 

spotkań, zajęć rozwijających pasje. Ponadto uczniowie muszą odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji 

szkolnej, w której różni nauczyciele za pośrednictwem różnych narzędzi w różny sposób starają się 

prowadzić lekcje i realizować podstawę programową. Dodatkową trudność może stanowić sytuacja 

rodzinna, gdyż w wielu domach trudno znaleźć tyle pokoi, by każde dziecko miało własny do udziału 

w lekcjach, nie we wszystkich domach komputerów jest tyle, ilu uczniów.  



 

UWAGA! 

Jeśli uda się jednak zapanować nad zorganizowaniem dla każdego dziecka miejsca do nauki i 

bezpiecznych warunków – warto pomyśleć o innych potrzebach dzieci w zaistniałej sytuacji. Warto 

obserwować lub porozmawiać z dzieckiem, aby sprawdzić czy dziecko potrafi opanować stres, 

zaplanować dzień i wywiązać się z obowiązków szkolnych. Zauważywszy jaka sfera funkcjonowania 

dziecka wymaga pomocy – trzeba tej pomocy udzielić. 

 

 

Młodsze dzieci częściej wymagają pomocy w zorganizowaniu rytmu dnia, planowaniu kolejnego dnia 

w zależności od planu lekcji, zadań domowych w sposób umożliwiający sprostanie wymaganiom 

szkolnym, ale też dającym szansę na odpoczynek i przyjemności. Dziecku trudniej samodzielnie się 

zmobilizować do pracy, łatwiej jest w szkole, w otoczeniu rówieśników. Jednak widząc, że w planie 

dnia są także punkty zawierające ulubione zabawy, gry i inne przyjemności – łatwiej będzie 

o mobilizację do wykonania obowiązków. 

Starsi uczniowie z pewnością posiadają już umiejętność planowania, ale większym problemem może 

być mobilizacja do pracy, gdyż mają wokół siebie mnóstwo pokus, które mogą się wydawać 

ciekawsze niż lekcje. Także starsi uczniowie mogą więc wymagać wsparcia i motywacji do nauki. 

W celu ułatwienia planowania można wykorzystać stworzony przez siebie terminarz tygodniowy. 

 

Zalecenie Ministerstwa  Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym zakresie proponuje 

zwracając się do rodziców:  

Planując czas dziecka i podziel go na cztery grupy lub więcej w zależności od potrzeb i tak np.:  

1. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy 

wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez 

nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym 

wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura);  

2.  sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe 

możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/ rozciągania;  

3. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane 

(sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być 

atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną;  

4. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu 

z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.” 
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