10 Idei pentru părinţi: Cum să motivaţi
copilul dumneavoastră să înveţe

1. Pregătiţi o atmosferă bună de învăţat!
Un loc de muncă ordonat şi un mediu liniştit pentru învăţat va ajuta copilul
dumneavoastră să rămână concentrat.

2. Găsiţi stimulentele potrivite!
Formulaţi scopurile, care să fie atrăgătoare pentru copilul dumneavoastră,
astfel încât să se poată însuşi motiva spre a învăţa. De exemplu: „Cine este bun
la biologie are şanse să devină doctor veterinar.”
3. Încercaţi să nu faceţi din tema “Corona”, tema principală din familie!
4.
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4. , Respiraţi adânc o dată, de două ori!
Suficientele pauze între temele de făcut sunt foarte importante, deasemenea
ajută un pic de mişcare şi o înghiţitură de apă. Astfel materia se întipăreşte mai
bine.

5. Nu ne uităm la televizor în aceste pauze!
În pauze nu ar trebui să fie posibilitatea de-a viziona ceva, cum de altfel nici la
şcoală nu e posibil aşa ceva. Copilul va fi cu siguranţă mai motivat dacă ne
aşezăm împreună la o gustare , discutând şi stabilind ce-am putea face după
masă în timpul liber.
6. Daţi anumite sugestii pentru învăţat!
Părinţii nu trebuie să devină înlocuitorii învăţătorilor, întrucât aceasta va afecta
relaţia. Totuşi ei pot să dea anumite sugestii. Chiar de la sculare obiceiurile din
timpul şcolii trebuie menţinute, continuate: îmbrăcarea, servirea micului dejun,
învăţatul, pauzele. Schimbaţi rolurile şi lăsaţi copilul dumneavoastră să vă
povestească ce tocmai a învăţat! Aceasta intensifică conştiinţa de sine a
copilului. În plus alte metode creative de învăţat va face ca motivaţia copilului
să crească.

7. Folosiţi internetul
• Sunt diverse pagini de internet pentru copii, pe care elevii le pot
folosi în găsirea a ceea ce au nevoie şi caută.
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• În plus, anumite aplicaţii (Apps) bune, ajută copilul să înţeleagă
sub formă de joacă materia de învăţat.
www.integrationsfons.at/app
• Platforma de internet pentru învăţat: www.sprachportal.at

8. Integraţi din mers, într-un mod natural, materia şcolară în viaţa
zilnică
Socotiţi în timp ce pregătiţi o prăjitură, învăţaţi ceva în timp ce vă jucaţi,
construiţi , ascultaţi muzică sau vizionaţi un film…. Se poate învăţa oriunde şi
oricând.
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9. „Tu vei reuşi!“ Întăriţi-vă copilul!
Făceţi-i clar copilului dumneavoastră care sunt punctele lui forte. Evitaţi pe cât
posibil să-l răsplătiţi cu dulciuri. Această motivare nu ţine mult.

10. Învăţaţi după un plan!
Un plan pentru învăţat sau o listă cu ce e de făcut, îl va stimula pe copil la
învăţat.
Într-un plan pentru învăţat se va stabili ce e de învăţat pentru fiecare zi şi cum
va fi răsplătit. Într-o listă cu ce e de făcut vor fi notate scopurile avute prin
învăţat şi apoi bifarea rezultatelor.

Tema

Timpul din zi

Bifare

dimineaţa
dimineaţa
dimineaţa
dimineaţa

Deci? Ai strâns toate bifările? =prima ta steluţă
la prânz
la prânz
la prânz
la prânz
la prânz

Din nou toate bifările?= a doua steluţă
seara
seara
seara
seara

Din nou totul bifat?= a treia ta steluţă
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