
PORADY PEDAGOGA DLA RODZICÓW – NASTOLATEK A NAUKA 

1. Zaplanuj co masz zrobić. Pomagaj mu w zorganizowaniu nauki oraz żeby miał obowiązki domowe. 

2. Znajdź odpowiednie miejsce na naukę, w którym twój nastolatek może się najbardziej skupić. Jeśli 

lubi uczyć się przy muzyce i przynosi mu to efekty, to pozwól mu na to. 

3. Zadbaj o odpowiednią atmosferę nauki. Chwal go kiedy, na to zasłuży. Pamiętaj o stopniowalności 

pochwał od małej pochwały słownej do dużej. Zachęta ze strony rodzica pomaga mu przezwyciężyć 

trudności w nauce i zmotywować go do niej. Krytyka, obrażanie, wyzywanie ze strony rodzica 

spowoduje, że twój nastolatek zniechęci się i na pewno nie poinformuje cię o kolejnej jedynce.  

4. Wyznaczaj wspólnie z nastolatkiem określony czas na naukę i na przerwy między nią np. od 16.00 

do 18.00. Podczas przerw niech coś zje, przespaceruje się po pokoju, napije się wody lub soku itp. 

Zwiększ czas przeznaczony na naukę, jeśli nie widać efektów. Chwal go za wysiłek a nie efekt. Ustal 

kolejność przedmiotów – przeplatanie przedmiotów ścisłych z humanistycznymi, językowymi i 

przyrodniczymi. Pamiętaj, żeby twój nastolatek zaczynał naukę od przedmiotów łatwych a następnie 

przechodził do przedmiotów trudnych. 

5. Znajdź czas na wspólne uczenie się z nastolatkiem. Ucz go systematyczności, pracowitości, 

odpowiedzialności i samodzielności przez życzliwe dopilnowanie, sprawdzenie, tego co się już 

nauczył w formie pytania, krótkiego sprawdzianu czy kartkówki oraz przeglądania od czasu do czasu 

jego zeszytów, książek i dzienniczka ucznia. Dopilnuj terminu zdawania oraz zakresu materiału przez 

swoje dziecko. 

6. Stwórz system nagród i kar, który zmotywuje twojego nastolatka do nauki. Bądź konsekwentny w 

jego stosowaniu, wtedy przyniesie oczekiwane efekty (np. nagroda: wyjście z kolega, koleżanką do 

kina, na koncert, wyjazd na wakacje, zakup książki, płyty CD itp.; kara: zakaz korzystania z 

komputera, telefonu komórkowego na czas kiedy nie poprawi ocen do odwołania. Wyznacz czas 

korzystania z komputera – 1 godzina dziennie. 

7. Zorganizuj dla niego pomoc w nauce. Poproś kogoś z rodziny (np. rodzeństwo, dziadków) lub z 

najbliższego otoczenia aby pomógł mu przezwyciężyć pojawiające się trudności w nauce. Dopilnuj go 

i zachęcaj do korzystania z konsultacji z nauczycielami z przedmiotu, z którego pojawiły się 

trudności. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą, z wychowawcą, pedagogiem i nauczycielami. 

8. Zachęcaj go do rozwijania pasji i zainteresowań w czasie wolnym od nauki. Opowiedz mu o 

swoich trudnościach, bądź sukcesach w nauce oraz o tym czym interesowałeś się w jego wieku. 

9. Znajdź czas dla swojego nastolatka na rozmowę, wspólny wyjazd, zakupy. Rozmawiaj z nim na 

temat planów zawodowych – wyboru przyszłej szkoły i zawodu. 

10. Zadbaj o to, żeby miał stałe obowiązki domowe. 

11. Bądź przede wszystkim rodzicem, który czuwa nad swoim nastolatkiem i towarzyszy mu w jego 

dojrzewaniu oraz w pojawiających się trudnościach. Pamiętaj jesteś dla niego przykładem, 

wspieraj go ale i wymagaj, twój nastolatek cię potrzebuje! 
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