Nauka poza szkołą - jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu, jak motywować
i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się?
Jeżeli dziecko ma uczyć się w domu, ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki, czas i
miejsce do nauki. Należy postarać się, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo
w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo, żeby miało spokój i mogło się skupić. Miejsce
pracy dziecka ma duże znaczenie, gdyż jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Warto
zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz ograniczyć
dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. Jeżeli nauka odbywa się z
wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby dziecko mogło z niego skorzystać
(ustalić czas dla każdego dziecka).W przypadku, gdy w domu uczy się więcej dzieci dobrze jest
wprowadzić zasadę, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Zapobiegnie to
pojawieniu się u dziecka poczuciu niesprawiedliwości i niechęci do nauki, związanej z tym, że
ono musi się uczyć, a brat, czy siostra bawią się, grają na komputerze lub oglądają TV. Trzeba
także pamiętać, że dzieci mają wyrobione już pewne nawyki związane z chodzeniem do szkoły
i nauką, co warto wziąć pod uwagę planując czas na naukę, czyli porę dnia. Aby pomóc dziecku
zorganizować się w nowej rzeczywistości, tj. nauce w domu, warto także ustalić z dzieckiem
określony porządek nauki poszczególnych przedmiotów (to jak plan lekcji w szkole). Dobrze
jest ustalić wspólnie z dzieckiem od czego zacznie, w czym może potrzebować pomocy. Nie
wolno także zbyt długo koncentrować się na jednym temacie, czy przedmiocie. Urozmaicanie
nauki pomoże uniknąć znudzenia. Oczywiście jak zawsze w przypadku nauki ważne jest
zadbanie o odpowiednią ilość przerw, dietę i ruch(w związku z koniecznością pozostawania w
domu może to być pomoc przy domowych obowiązkach, zabawa z rodzeństwem, gimnastyka).
Dziecko powinno też czasem wyjść na spacer, a jeżeli jest to niemożliwe chociaż na balkon.
Nauka w domu niesie ze sobą też pewne ryzyko, odruchowo możemy chcieć coś do dziecka
powiedzieć, spytać, poprosić o pomoc. Ważne, żeby nie przerywać nauki, np. nie wołać do
telefonu...W czasie, kiedy dzieci nie mogą wyjść z domu, żeby spotkać się z kolegami, dobrą
motywacją do sprawnego poradzenia sobie z zaplanowaną na dany dzień nauką, jest
perspektywa „spotkania” się z rówieśnikami po zakończeniu nauki na mediach
społecznościowych, pogrania online w grę komputerową. Trzeba pamiętać, że kontakty z
rówieśnikami są ważną potrzebą rozwojową dzieci. Rodzice powinni także dawać dzieciom do
zrozumienia, że nauka jest ważna, interesować się tym, co robią. Jeżeli mamy taką możliwość
można wspólnie z dzieckiem obejrzeć zaproponowany przez nauczyciela film, wybrać się na
wirtualną wycieczkę np. do muzeum powstania warszawskiego, gdy z historii jest omawiany
dany temat, obejrzeć i zrobić zaproponowany przez nauczyciela eksperyment z chemii czy
fizyki, czy też film. Ważne, żeby pobudzać w dzieciach ciekawość poznawczą i pokazywać, że
to co robią jest ważne dla rodzica. W dobie zasobów internetu i dostępu do ciekawych
propozycji, możemy sprawić, że nauka w domu nie będzie tylko przykrym obowiązkiem.
Nauka w domu daje też możliwości inne niż szkoła, np. czytania tematu czy książki w ulubionej
pozycjii miejscu, np. na kanapie. Warto dzieciom na to pozwolić, aby nie musiały siedzieć tylko
przy biurku. Dzieci, podobnie jak dorośli, lubią być ekspertami w tym co robią, zabawa w
szkołę i uczenie młodszego rodzeństwa może być dobrym sposobem na naukę i przy okazji
dobrą zabawą (szczególnie w przypadku młodszych dzieci). Ważne jest też to, jak spędzamy
czas i co robimy z dziećmi, oprócz nauki. Warto znaleźć czas na rozmowę, wspólne obejrzenie
filmu, zagranie w ulubioną grę planszową, czy upieczenie ciasta...Przymusowy pobyt dziecka
w domu nie może kojarzyć się tylko z nauką.

