10 tipp szülőknek: így motiválja gyermekét a
tanulásra

1. Kellemes tanulási környezet kialakítása
A rendezett munkahely és a nyugodt környezet segít abban, hogy gyermeke
tovább tudjon összpontosítani a tanulásra.

2. Megfelelő ösztönzés
Olyan célokat fogalmazzon meg, amelyek elérése érdekében gyermeke magától
is szívesen nekiáll tanulni. Pl. „Ha jó vagy biológiából, akkor még állatorvos is
lehetsz.“

3. Ne a koronavírus legyen a fő beszédtéma a családban
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4. Néha lélegezzenek fel
Nagyon fontos, hogy elég szünetet tartsanak a “tanórák” között. Ilyenkor egy
kis mozgás és egy korty víz segít a kikapcsolódásban, és később a tananyag
elmélyítésében.

5. A szünetekben ne tévézzenek
A tanulási szünetekben, ugyanúgy mint az iskolában, ne engedjék meg a
tévénézést. A gyerekeket biztosan motiválja, ha velünk együtt készítik el az
uzsonnát, eközben lehetőség nyílhat egy jó beszélgetésre, megtervezhetik a
közös délutáni programot,vagy azt, hogy ki mivel szeretné eltölteni a
szabadidejét.

6. Ötletekkel, tanácsokkal segítsék a tanulást
Ne váljanak gyerekük póttanárává, mert ez kapcsolatuk rovására mehet.
Azonban használják ki a lehetőséget, és javaslatokkal, tanácsokkal, ötletekkel
segítsenek gyermeküknek.
Próbáljanak a szokásos iskolai napirendhez igazodni – felkelés, öltözés, reggeli,
tanulás, szünetek, szabadidő, lefekvés.
Cseréljenek szerepet, és meséltessék el, hogy éppen mit tanult csemetéjük. Ez
fokozza az önbizalmat. Egyéb kreatív tanulási módszerek is segítenek a
motiváció fokozásában.
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7. Internethasználat

● Sok gyerekeknek való weboldal létezik, ahol a tanulók
tájékozódhatnak, kutathatnak.
● Ezeken kívül számos jó alkalmazás segít a tananyag játékos
elsajátításában és gyakorlásában: www.integrationsfons.at/app
● Online tanulási platform: www.sprachportal.at

8. Játékos tanulás a mindennapokban
Tanulni mindenhol és mindig lehetséges: például süteménysütés közben
kiválóan lehet számolni, de szinte észrevétlenül tanulhatunk, gyakorolhatunk
bármilyen játékos tevékenység, barkácsolás, rajzolás, zenehallgatás vagy akár
filmnézés közben is.
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9. „Sikerülni fog!“ Biztatás, bátorítás, megerősítés
Mutassa meg gyermekének, hogy mik az erősségei, dicsérje tehetségét,
rátermettségét.
Amennyiben lehetséges, gyermekét ne édességgel, tévénézéssel vagy
számítógépes játékokkal jutalmazza. Ez a motiváció csak rövid távon működik.

10. Tanulási terv
Tanulási terv vagy „megtanulandók“ listájának készítése is kiváló motiváció
lehet.
Készítsenek minden nap együtt egy tanulási tervet, ahová beírják, hogy mit kell
aznap tanulni, és milyen jutalom jár érte. A „megtanulandók“ listájára az
elérendő célokat jegyezzék fel, amelyeket, ha sikerült elérni, pipáljanak ki.

4

5

