Wpływ rodziców na szkolny sukces dziecka

Na to, jak dziecko radzi sobie w szkole, ogromny wpływ mają rodzice. To, co robią w domu i poza
nim, jakie zachowania modelują, jak sami odnoszą się do swoich obowiązków, jak sami radzą sobie
z porażkami – wpływa za zachowanie i podejście do nauki ich dziecka.
Rodzice powinni zachęcać dziecko do podejmowania wysiłku, dostrzegać sukcesy dziecka
i świętować je. Kiedy dziecko ponosi porażkę muszą pokazać, jak jej uniknąć w przyszłości i jakie
wnioski można z niej wyciągnąć. Rolą rodziców jest pomaganie dziecku w nauce, organizowanie
czasu i egzekwowanie powierzonych zadań. Zadaniem rodzica jest słuchanie dziecka, zachęcanie
i wspieranie go.
Dziecko, które widzi że rodzice są zainteresowani tym, jak ono radzi sobie w szkole i oferują mu
pomoc, będzie miało lepsze efekty. Rodzice mogą pokazywać, że nauka to też zabawa i może
sprawiać przyjemność, zdobywanie wiedzy i umiejętności jest wartościowe – to rozwija motywację
dziecka, bo widzi sens nauki.

Korzyści dla dziecka ze wspólnych gier i zabaw z rodzicami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzic poświęca dziecku czas i uwagę – dziecko czuje się wtedy ważne i kochane.
To okazja do budowania wspólnych doświadczeń życiowych.
To możliwość poprawnego wykonania zadań domowych, utrwalenia wiedzy i umiejętności.
To możliwość pochwalenia się przed rodzicem nowymi umiejętnościami.
To miłe spędzenie czasu w towarzystwie ważnej osoby.
To okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z dzieckiem.

Korzyści dla rodzica:
a) Wspólna nauka to możliwość obserwacji dziecka, poznania jego mocnych i słabych stron.
b) Można wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka.
c) To okazja do rozmowy, relaksu.

Jak zwiększyć satysfakcję ze wspólnej nauki z dzieckiem:
Unikajmy pośpiechu – ma to być wspólny czas.
Zamiast krytykować, co zniechęca dziecko, należy opisać to, co zrobiło dobrze.
Zamiast wyręczać, warto naprowadzać, pytać i zachęcać, być przewodnikiem a nie
rywalem.
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