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RASPUNDEM PARINTILOR...

Copilul meu nu invata bine
Lasati nemultumirea deoparte si evaluati situatia "la rece". Porniti de la ideea ca
poate nu doar copilul dumneavoastra este de vina.
Pana sa stati de vorba cu dirigintele clasei, treceti in revista situatiile de mai jos, ca
sa puteti afla motivele pentru care copilul are note slabe.
1 - Neincredere in fortele proprii
Uneori, se intampla ca fratii mai mici sa fie comparati cu cei mai mari, care invata mai
bine. In loc sa fie incurajat, mezinul familiei este apostrofat de parinti: "Esti un prost, nu
esti bun de nimic", "Nu o sa fii niciodata in stare sa inveti franceza/engleza/matematica".
Asemenea descurajari - denumite de psihologi "profetii care se auto-implinesc" - il fac pe
copil sa creada ca nu e capabil sa duca la bun sfarsit raspunderile sale scolare, motiv
pentru care renunta sa mai faca vreun efort. Se creeaza, astfel, un cerc vicios din care cu
greu se mai poate iesi.
•
CUM POTI ACTIONA:
Lauda-l pentru fiecare lucru pe care il face, chiar si pentru munca din gospodarie.
Incurajeaza-l cand isi face temele si ajuta-l fara sa te enervezi.
•
SFAT:
Ai grija ca la scoala sa nu aiba acelasi gen de probleme. Intreaba discret o alta
mamica despre modul in care dirigintele se poarta cu elevii.
2 - Nu il mai supravegheaza nimeni
In gimnaziu, elevii sunt inca ajutati/supravegheati de parinti la pregatirea temelor pentru
acasa. Cand elevii ajung prin clasa a IX-a, acest control poate inceta brusc, mai ales daca
parintii au un serviciu solicitant. Rezultatele scolare incep insa sa devina mai slabe abia
dupa cateva luni de zile, cand se acumuleaza multe cunostinte care nu au fost
aprofundate.
•
CUM POTI ACTIONA:
Incearca sa-ti faci timp pentru copil. In paralel, tine legatura cu diriginta pentru a afla
ce poti face ca sa “repari” lucrurile.
•
SFAT:
Evita sa-i dai de inteles copilului ca este supravegheat, de exemplu, mergi la scoala
pentru a afla notele fara sa-i spui. Atentie, insa: lectiile in particular ("meditatiile") nu
vor schimba prea mult situatia; copilul are nevoie de sprijinul tau, vrea sa stie ca tu
il ajuti si ca iti pasa de rezultatele lui scolare.
Raspunsuri adaptate dupa www.avantaje.ro

