KAKO MOTIVIRATI OTROKE, KO SE UPREJO ŠOLANJU NA
DOMU
»Saj so vendar počitnice!« je zakričal sin, ko smo zjutraj privlekli na plano šolske zvezke in zahtevali, da
se loti matematične naloge.
Je tudi pri vas tako? Učenje se razvleče čez ves dan, slaba volja zjutraj, pri kosilu in vse tja do večera…Ko
se pogovarjam z vami, starši, mi poročate, da šolanje na domu ni lahko niti enostavno.
Prva ovira, na katero naletite je to, da so otroci v sebi prepričani, da imajo zdaj počitnice in jim morate
vedno znova razlagati, da je delo za šolo nujno potrebno. Kilometri in kilometri pogovora in razlage, da
jim trenutno delo za šolo pomaga, da res ne bodo prikrajšani za počitnice poleti, so nekaterim otrokom
lahko v pomoč. Terjajo veliko naše potrpežljivosti, a če bodo otroci razumeli, zakaj morajo šolsko delo
sedaj opravljati doma, jim bo lažje sesti za mizo.
Ko vidite, da se je otrok »čustveno zataknil« v nejevoljo in upor, prekinite učenje, naredite nekaj
gibalnih vaj ali ga požgečkajte, da se razvedri, prinesite mu bombonček za dobro voljo… Smeh in veselje
pomagata našim možganom, da se odprejo novemu znanju. Če sem bomo o delu za šolo prepirali ves
dan, bomo kmalu izgubili živce in si uničili še tiste prijetne trenutke, ki bi jih lahko preživeli skupaj.
Starši, vi najbolje poznate svojega otroka. Morda zjutraj, ko se zbudi, potrebuje počasno prebujanje in
igro in se lažje zbere pozneje? Ali je bolje, da čim prej opravite šolske obveznosti in je potem prost? Pri
večini otrok in družin je običajno res najbolje, da najprej opravite šolski del in ste potem do konca
dneva sproščeni. Naj bo ritem iz dneva v dan enak in bodimo pri tem dosledni. Ob tem seveda ne
pozabimo na elastičnost pri vzgoji.
Grožnje in kazni ne bodo obrodile sadov, a računalniška igrica, televizijska oddaja ali odhod ven so
lahko motivacija in nagrada za opravljeno delo.
Tudi v spremenjenih okoliščinah ne pozabimo, da je šolsko delo naloga otrok. Če je bil otrok samostojen
že pred izolacijo, samostojno učenje zmore tudi sedaj. Večina otrok pa potrebuje pomoč pri tem, da se
za učenje znajo ustrezno organizirati. Zjutraj lahko skupaj z njimi pregledate načrtovano snov, jim
pomagate napisati časovni razpored učenja za posamezne predmete in vmes preverite, kako jim gre.
Hvaležni bodo za vaše spremljanje, pozorni pa bodite, da šolskega dela ne opravljate namesto njih.
Učitelji in svetovalni delavci na šolah smo vam na voljo za vprašanja in dileme, na katere naletite pri
delu z otroki.
Naj vam delo za šolo ne uniči dobre volje in povezanosti. Delo za šolo je lahko dobrodošel pripomoček
za preganjanje dolgčasa in vzdrževanje dnevnega ritma. Če bi bili v tem času le prepuščeni sami sebi
in praznini dni, bi se stiske in napetosti le še krepile. Sprejmimo šolsko delo tudi kot dar, ki otroke
ohranja v duševni in čustveni kondiciji.
Ko s šolo končate, pa uživajte v gibanju v naravi in skupnih trenutkih!
Svetovalna delavka

