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Zapraszam na moją prezentacje 

O TYM,ŻE
WARTO SIĘ
UCZY�!



Dlaczego warto się
uczyć?
Uczymy się dlatego, żeby mieć  przed sobą lepszą 

 przyszłość. Jednak najważniejsze w nauce jest to, że

uczymy się dla siebie.



3 sposoby na
skuteczną i
lepszą naukę. 

Porządek

Przede wszystkim lepiej się uczy się 

 kiedy mamy porządek na biurku, w

pokoju czy ogólenie w otoczeniu.

Określ swoje dlaczego

Spytaj  siebie w duchu  dlaczego to

robisz i dla kogo. Co chcesz przez to

osiągnąć.

Opracuj plan nauki i trzymaj

się go

Wypisz na kartce co masz dziś zrobić i

czego masz się pouczyć, uwierz na

pewno pomoże i o niczym nie

zapomnisz!



Co nam da
uczenie się?
Da nam to o wiele łatwiejszy

start w dorosłym życiu.

Uczymy się po to, aby w dorosłym życiu

było nam łatwiej.  Przez ciągłe uczenie

stajemy się bardziej przydatni naszemu

społeczeństwu.



Pomoc w nauce
Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś

zrozumieć poprośmy o pomoc nauczyciela, czy rodzica.



Kiedy kończymy naukę
szkolną
Na przestrzeni lat

StudiaSzkoła

podstawowa

liceum bądź

technikum



Nauka w
innych krajach.

Francja : Czas trwania roku
szkolnego: 11 miesięcy, ale… 4 dni w
tygodniu! Czas trwania nauki: 11 lat
Wiek uczniów: od 3/6 – do 15/17
roku życia Praca domowa: pisemna
zabroniona Mundurki szkolne: brak
System ocen: 20-punktowyTest
wiedzy: praca weryfikacja, egzaminy

 Japonia : Czas trwania roku szkolnego: 11 miesięcy, 6 dni w tygodniu

Czas trwania nauki: 10/12 lat

Wiek uczniów: 6-15/17 lat

Zadanie domowe: brak (w szkole podstawowej)

Mundurek szkolny: brak

System ocen: 100-punktowy

Sprawdzian wiedzy: egzaminy kilka razy w roku

 Austarlia : czas  trwania roku szkolnego: 11 miesięcy/5 dni w tygodniu

Czas trwania nauki: 12 lat

Wiek uczniów: 5-17 lat

Praca domowa: brak

Mundurek szkolny: tak

System ocen: 100-punktowy

Sprawdzian wiedzy: testy, pisanie esejów i raportów; ocena wysyłana pocztą dwa razy w roku; począwszy od

trzeciej klasy przystępowanie do egzaminu, raz na dwa lata

Tajwan :  trwania roku akademickiego: 10 miesięcy, 5 dni w tygodniu

Czas trwania nauki: 9-12 lat

Wiek uczniów: 6-15/18 lat

Zadanie domowe: tak

Mundurek szkolny: Tak

System ocen: 100-punktowy

Sprawdzian wiedzy: egzaminy testowe

Finlandia :  trwania roku szkolnego: 10 miesięcy, 5 dni w tygodniu

Czas trwania nauki: 9 lat

Wiek uczniów: 7-16 lat

Praca domowa: rzadko

Mundurki szkolne: brak

System ocena: 10 punktów

Sprawdzian wiedzy: egzaminy sprawdzające, oceny wiedzy – od 4 klasy
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Dziękuje za wysłuchanie
mojej prezentacji i
poświęcony czas.


