Ученето – мотивация, организация и подходи
Скъпи родители! След вече месец дистанционно обучение всички участници в
това виртуално пространство са уморени и малко или много изнервени. Наложи
ни се да научаваме скоростно похвати за общуване и учене, да се адаптираме към
непрекъснато променящи се обстоятелства, да селектираме огромен поток
информация и да се справяме със собствените си чувства и емоции. В същото
време от нас се очаква да бъдем полезни на децата си, когато се затрудняват с
ученето или електонното му осъществяване, успоредно с това да се грижим за
техните нужди и чувства. Част от родителите споделят с мен трудности с това да
мотивират децата си да учат, да изпълняват старателно и навреме задачите, които
получават. Проблем се оказва организацията на времето и пространството, а
освен това на децата им е трудно да разграничат учебно и свободно време, като
го прекарват изцяло вкъщи и без срещи с приятели. Те често се натъжават или
пък се гневят на това положение, което допълнително утежнява ситуацията. Но
да потърсим варианти за справяне!
Мотивацията
Каква движи децата, когато учат: самото знание, одобрението, потребността от
нови впечатления, отговорността? При всеки е различно. Но да подберем
работещ подход за мотивиране на детето зависи именно от това, кое го движи.
При различните типове деца са подходящи различни подходи.
При децата, ориентирани към одобрение, усилията е добре да се насочат към
различни форми на мотивация на детето във възрастта, в която мнението на
възрастните е важно за него. Може да се създаде траен интерес в определена
област или да се поощри някаква дарба, талант. В по-късна възраст детето ще
намира връстници или възрастни, които ще ценят уменията и постиженията му в
тази област и това ще бъде стимул да ги развива.
При децата, ориентирани към самия процес на учене , няма развита мотивация
към постижения, нито интерес към похвали и порицания. Ако се познава
характера на детето, може да се използва своеобразен подход – например да се
използва негов интерес и да се обвържат усилията му да се потруди, за да получи
съответно възнаграждение, например екскурзия.
Децата, ориентирани към резултата, изпитват удовлетворение от изпълнението
на задачата. Такива а отличници, лидери, учени. Мотивацията за постижения
може да бъде насочена и в други области, не в ученето. Но ако тази насоченост

се свърже с любов към знанието и научни интереси, обучението ще тече гладко и
успешно.
Кое пречи на ученето / не помага
Не помагат наказанията, упреците, шамарите, лишаването от привилегии. Ако
детето се санкционира по този начин, неговото желание да учи може да прерасне
в отвръщение към училището, към полагането на усилия по принцип или дори
към родителя. По-добре е да се прилагат стимули, например: „Когато се
подготвиш по български език, предлагам ти да гледаме заедно един филм.“
Можете да използвате интересите на детето и да му предложите само да избере
стимула / възнаграждението. Погрешно е да помагате на децата с изпълнението
на учебните задачи. Това е допустимо в 1-ви клас, докато детето си създава
навици. Децата, които са непрекъснато покровителствани и подпомагани в
обучението, не могат да развият умения за самостоятелно справяне, трудно
правят избори и вземат решения, защото се чувстват несигурни.
Как да помогнем на детето да учи ефективно?
• Направете си план – как ще разпределите времето за учене, колко време ще
отделите за отдените задачи, в каква последователност и с какви почивки.
Добре е да се започне с по-трудните задачи, докато детето е посъсредоточено и после да се пристъпи към по-леките.
• Покажете на детето как да разделя урока на части, за да възприема и
заучава по-малък обем информация. Ако нещо не му е ясно, можете да му
обясните със свои думи като използвате примери, схеми и др. Децата
възприемат по-лесно визуално, затова можете да записвате най-важното и
така да структурирате информацията. Предложете на детето да оцвети с
цветни маркери отделни части от урока, за да ги запомни по-лесно. Друга
идея е да записвате най-важните неща на цветни листчета и да ги
преговаряте от време на време.
• Децата имат нужда от повече движение и се отегчават, ако стоят дълго на
едно място. Затова предложете да научите един урок в детската, а после да
напишете съчинението в кухнята, докато мама готви, например. Давайте
повече междучасия, можете да правите упражнения или да хапнете лека
закуска, да си поговорите с някой по телефона и т.н.
• За да бъде ученето ефективно, добре е да не се разсейвате. Изключете
телевизора и звука на телефоните, за да не ви прекъсва страничен шум.

• Ако нещо сериозно затруднява детето и то не разбира урока, не го
упреквайте, а потърсете начин да го обясните по достъпен начин – с
рисунка, с игра, с видео от интернет. Вече има много образователни
сайтове, които предлагат онлайн уроци на разбираем език. А ако не
откриете подходящ, просто се обадете на учителя и споделете
зетруднението си. Учителите предлагат консултации за всички, които имат
нужда.
• И накрая, но не на последно място, можете да направите ученето поинтересно като оформите графика за учене като плакат или табло и там да
отбелязвате свършената работа с усмихнато личице например. Предлагам
ви няколко идеи за планиране, с които можете да превърнете ученето в
игра.
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Плана си за седмицата можете да направите с картинки – символи или с
думи. А веротно вие ще измислите и други варианти.

Можете да си подготвите картинки за всички занимания вкъщи

Някои занимания в рисунките не са подходящи в момента като разходки в
парка или плуване например, но можете да се виждате и в интернет във
видеочат, нали? Или да разглеждате онлайн галерии и музеи, да слушате
онлайн приказки или аудио- книги .....Добавете своите идеи и измислете
свои картинки със символи. Забавлявайте се докато учите!
Бъдете здрави! Останете си вкъщи!
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