
Jak pomóc gimnazjaliście efektywnie się uczyć

Pytanie: "Jestem mamą gimnazjalisty i mam problem w zmotywowaniu syna do
systematycznej nauki. Po przyjściu do domu ze szkoły narzeka, że jest zmęczony i musi
odpocząć. Zjada obiad i kładzie się spać w swoim pokoju. Śpi przez około 2 godziny. Kiedy
wstaje jest już wieczór i zanim zabierze się za odrabianie lekcji, zwleka z tym jeszcze przez
jakiś czas. Kiedy wreszcie zacznie się uczyć, robi sobie herbatę albo przygotowuje napój na
koncentrację i siedzi do późna, często do północy. Rano ciężko go obudzić i ma problem ze
wstawaniem. Mimo że poświęca na naukę kilka godzin dziennie, efekty są słabe. Proszę o
pomoc co mogłabym zrobić, żeby mój syn potrafił lepiej się uczyć i nie odkładał rozpoczęcia
nauki po powrocie do domu do późnych godzin i przez to nie zarywał nocy. "

  

Odpowiedź: Odpowiedź na Pani pytanie podzielę na trzy części, wskazujące propozycje
działania wobec zgłaszanego przez Panią problemu

  

1. Nie można wykluczyć przyczyn fizjologicznych zgłaszanego problemu. Proszę obserwować
zachowanie syna, czy poza zmianą rytmu snu zauważa Pani także inne objawy, takie jak
senność, apatia, brak motywacji, dolegliwości bólowe. W takim przypadku konieczna byłaby
konsultacja lekarska.

  

2. Okres dorastania jest czasem dużych napięć emocjonalnych, mogących wynikać zarówno z
problemów szkolnych (dydaktycznych), jak i trudności rówieśniczych. Stres jest czynnikiem
mocno obciążającym energetycznie młody organizm. Drzemka w takim wypadku może z jednej
strony wynikać z natychmiastowej potrzeby częściowego zregenerowania sił, z drugiej
natomiast strony z potrzeby zapomnienia o trudnych chwilach spędzonych w szkole. W takim
przypadku sugerowałbym skontaktowanie się z wychowawcą klasy, do której uczęszcza Pani
dziecko. Można również zwrócić się do właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie
specjaliści wnikliwiej przyjrzą się problemom.

  

3. Obciążenie nauką oraz trudności związane z okresem dojrzewania powodują, że uczniowie w
okresie gimnazjalnym potrzebują dłuższego odpoczynku. Formą odpoczynku po dłuższym
wysiłku może być drzemka lub inny rodzaj relaksu (jako forma aktywna, np. sport, zabawa 
 z kolegami na podwórku). Drzemka może powodować niekiedy zaburzenie naturalnego rytmu
dobowego. Umożliwia ona krótkotrwałą regenerację sił, ale może zakłócić potrzebę snu 
 o właściwej porze. W związku z powyższym należało by spróbować zmienić u dziecka nawyki
w sposobie odpoczywania po przyjściu ze szkoły i zaproponować wypoczynek aktywny (treningi
w sekcji sportowej, wspólne spędzanie z dzieckiem czasu bądź zabawa 
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 z rówieśnikami). Aktywny relaks także powinien być objęty czasem, po upływie którego dziecko
powinno zrealizować zobowiązania (odrabianie lekcji oraz pomaganie w domu). Czas
chodzenia spać powinien być również ściśle określony i przestrzegany (szczególnie w dni nauki
szkolnej).

  

 

  Moja córka jest uczennicą w szkole podstawowej. Od początku edukacji
ma różne problemy w nauce. Czyta wolno, pisze nie estetycznie. Od
pewnego czasu nie lubi też chodzić do szkoły. W opinii nauczycieli
trudności mojego dziecka mogą wynikać z dysleksji. Moim zdaniem
dziecko jest zdrowe. Jakie są objawy tej choroby i jak ją leczyć?
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