JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECI DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA
SIĘ POZA SZKOŁĄ
- Nauka może być wspaniałą przygodą i interesującą zabawą, jeśli dziecko nie będzie do niej
przymuszane, a zachęcane i motywowane. Nie jest to wcale takie trudne, jak się wydaje. Dzieci
lubią zdobywać wiedzę i dopóki stanowi to dla nich przyjemność, chłoną informacje
i chętnie się nimi dzielą.
- Jeśli jesteś Rodzicem dziecka w wieku młodszym - zamień naukę w zabawę, by zachęcić
dziecko do nauki - Dziecko uwielbia się bawić. Nauka pozbawiona cech zabawy, szybko może
stać się przykrym obowiązkiem. Łatwo zamienić ją w przyjemność. Niech odrabianie lekcji
będzie wyzwaniem. Stwórzcie z córką lub synem „Księgę wyzwań”, w której będziecie
zapisywać kolejne wykonane zadania. Jeszcze inny sposób, to notowanie kolejnych postępów
nauce. Załóżcie „Księgę umiejętności”. Dodawajcie w niej nowo poznane zagadnienia.
- Korzystaj z nowoczesnych pomocy naukowych, pamiętając, że są one uzupełnieniem
podręczników i książek.
- Zachowaj zdrowy rozsądek i ucz dziecko odpowiedzialności - zdobywanie wiedzy nie opiera
się niestety wyłącznie na gadżetach, zabawach, multimediach czy wspólnych odkryciach.
Dziecko musi mieć świadomość, że nauka to jego obowiązek. Dzieci mają przecież obowiązek
nauki do 18 roku życia. Mama i tata pracują, dziecko się uczy – każdy członek rodziny wnosi
do niej własną pracę. Opieranie się wyłącznie na nowoczesnych pomocach naukowych sprawi,
że nasza pociecha w szkole będzie się nudzić i nie będzie chciała zdobywać wiedzy
w tradycyjny sposób. Pamiętajcie, by były one miłym dodatkiem i motywacją, a nie istotą
procesu nauki.
- Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o celowości nauki zdalnej.
Każdy wychowawca napisał do dzieci lub do Państwa informację na temat wartości i znaczenia
tej nauki w obecnym czasie. Nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijać i jak ta nauka zdalna
będzie wyglądać. Rodzą się różnorodne pytania o jej obowiązkowości. Na bieżąco na pewno
będą Państwo informowani. Każdy na pewno z nas rozumie powagę sytuacji. Nie wiemy, jak
długo sytuacja będzie się przedłużać i kiedy powrócimy do naszej zwykłej codzienności.
- Rodzicu, ustal z dzieckiem harmonogram pracy – chyba, że będzie to narzucone z góry.
- Ważne będzie określenie i wskazanie etapów pracy.
W zależności od tego na ile dziecko jest samodzielne – pomóż mu określić, jak ma rozłożyć
czas przy nauce. Należy pamiętać o racjonalnym rozłożenie obowiązków i czasu wolnego.
Odpoczynek jest wskazany również dla naszego mózgu. Aby mógł przyjąć kolejną porcję
wiedzy – nasz mózg musi być wypoczęty😊
- Znając możliwości swojej pociechy – Rodzicu, możesz pomóc w dostosowaniu działań do
możliwości dzieci.
Oczywiście starsi uczniowie są już bardziej samodzielni, a rola Rodzica będzie bardziej
polegała na kontrolowaniu i dyskretnym monitorowaniu pracy swojego ucznia. Rodzicu –
prosimy Cię o pomoc. Ty jesteś teraz najbliżej swojego dziecka. Bądź też wsparciem dla swojej
pociechy. Pamiętaj też, że zawsze możesz zwrócić się też do wychowawcy, nauczyciela, czy

pedagoga szkolnego – w sytuacjach wątpliwych, zawsze też możesz pytać – na pewno
wspomożemy😊
- Rodzicu - dostrzegaj efekty podjętego działania i zaangażowania dziecka! Dopinguj swoje
dziecko do pracy, nie krytykuj, a dostrzegaj to, co pozytywne i co udało mu się zrobić😊
Wzmacnianie pozytywne dzieci i towarzyszenie im w działaniu – na pewno zmotywuje
dziecko. Dostrzegając wysiłek włożony w pracę – doceniamy dziecko i dzięki temu wzbudza
się w nim motywacja do działania.
- Pokazywanie wzorów postępowania - zarówno w szkole, jak i w domu niezwykle ważne jest
otoczenie, w którym się przebywa, pracuje. Właśnie ono może być wspierające lub hamujące.
Istnieją jednak sprawdzone sposoby, które pomagają pracować z satysfakcją oraz osiągać
efekty swoich zamierzeń. Zachęcajmy dziecko do pracy – dobrym słowem, zachowując spokój
i cierpliwość. Nie jest to łatwa sytuacja – dla nikogo z nas. Dla starszych dzieci jest to trochę
tak naprawdę egzamin z samodzielności i odpowiedzialności. Jeśli Państwo są w domu na
pewno łatwiej jest to wszystko kontrolować i monitorować. Jeśli Państwo chodzą do pracy –
jest to naprawdę trudniejsze, dlatego ważne jest z dzieckiem porozmawiać o wzajemnym
zaufaniu i o owej odpowiedzialności.
Dla młodszych i starszych dzieci Rodzic powinien być wsparciem – i my w to wierzymy, że
tak to właśnie jest. Pomagajmy na ile możemy.
Jeśli uczniowie będą mieli możliwość komunikować się z nauczycielem poprzez pocztę
elektroniczną – to zachęcamy do tego, by pytały, zadawały pytania odważnie – żadne
zapytanie nie zostanie bez odpowiedzi.
PRZYKAZANIA RODZICA:
1. Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą.
2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie.
3. Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie pasji.
4. W dni wolne staraj się rozszerzać wiedzę dziecka.
5. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie.
6. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować.
7. Oceniając ludzi zmień kryterium. Na kryterium mądrości.
8. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór.
9. Uważaj, jakie bajki czytasz maluchowi.
10. Jak najczęściej mów dziecku o swoich błędach.
11. Nie chwal dziecka z byle co, bo zrozumie, że masz niskie oczekiwania i nie cenisz wysiłku.
12. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków.
Materiał przygotowany w oparciu o materiały zaczerpnięte:
- z Internetu, m.in: Ewa Nowak – pedagog, terapeutka, autorka książek dla dzieci i młodzieży,
prowadząca warsztaty dla rodziców,
- operon.pl.

