
Nauka i
praca w
domu

Przewodnik dla tych, co na
zdalnym —



Stwórz
przestrzeń do
pracy

Kluczowym elementem pracy w trybie
online jest znalezienie miejsca,  które
będzie wygodne i dobrze oświetlone.

Ważne, aby w pobliżu było jak najmniej
tzw. rozpraszaczy.



Zmniejsz do minimum
rozpraszacze.

Wyznacz sobie ramy czasowe, które
poświęcisz na pracę1

Wycisz telefon - niech nic nie odciąga
Cię od pracy2

  Media społecznościowe to pochłaniacz
czasu - nie zaglądaj na nie w czasie
pracy.  Najlepiej wycisz powiadomienia
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Zaplanuj pracę

Lekcje odbywają się według wcześniej
przygotowanego planu - dobrze mieć
pod ręką wszystkie potrzebne
materiały: książki, pomoce czy zeszyty.

Niezawodne w takich sytuacjach są
listy spraw do zrobienia - wówczas
dużo łatwiej o wszystkim pamiętać i
zaplanować w czasie, by ze wszystkim
zdążyć.



Rób notatki
W czasie pracy zdalnej czasami trudno na dłużej
skupić uwagę, dlatego notuj.
Pisanie angażuje mózg poprze zmysł słuchu, wzroku i
ruch. Dodatkowo w czasie notowania można
zapisać własne spostrzeżenia i wnioski, które
pozwalają bardziej się zaangażować oraz
ułatwiają zapamiętywanie. 



Zadbaj o ruch
Praca w domu mocno ogranicza aktywność.

Nie tylko nie wychodzi się z domu, ale sama
praca przy komputerze mocno ogranicza ilość
pokonywanych kroków. Brak ruchu to mniejsze
dotlenienie mózgu, a to skutkuje jego mniejszą
sprawnością. Dotleniaj mózg - zadbaj o ruch i
pamiętaj o przerwach w pracy.



Mów kiedy
potrzebujesz
wsparcia

Praca z domu nie jest

wcale taka łatwa:

izolacja, brak bliskości,

nowe wyzwania, lęki i

obawy - nie jesteś bez

wsparcia.

Rozejrzyj się - jest tyle

osób, które mogą być dla

Ciebie wsparciem. Po

prostu daj im znać. 



Działaj

Nawet jeżeli czujesz ogromną
niechęć czy znużenie - nie
nakręcaj się na "NIE". Siadaj do
pracy - krok po kroku dasz radę.

W końcu masz plan. 



Jeszcze będzie dobrze,

jeszcze będzie pięknie!

Masz plan, masz wsparcie - masz wszystko czego

potrzeba, aby praca w domu się udała.

Wiem, że odniesiesz sukces!

Powodzenia!!!


