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Mituri despre invatare – cum sa le discuti cu copilul

Invatarea eficienta este un subiect in jurul caruia s-a dezvoltat o intreaga mitologie:). De la 
alimentele minune care ajuta memoria pana la jocurile care ne promit ca ne vor ajuta sa devenim mai 
inteligenti, miturile despre invatare si inteligenta au inflorit in timp si nu dau semne ca vor disparea 
curand. In apropierea examenului, iata ce trebuie sa stii despre miturile invatarii eficiente. 

Nu ma pot bucura pana cand nu obtin rezultatul dorit.

Cel care asculta mai mult, invata mai bine.

Anumite exercitii sau jocuri te pot face mai inteligent.

 
Daca amani starea de bucurie pana cand obtii un rezultat cu miza mare, vei 
ajunge sa gusti prea putin si prea rar din aceasta stare. Ideea este sa te 
bucuri, pe cat posibil, in fiecare zi, pentru a te mentine intr-o stare de 
echilibru. Cu alte cuvinte, cand traiesti cu convingerea zi de zi ca “Astazi sunt 
bucuros pentru ca am avut rezultate mai bune decat ieri.” te ajuta pe 
termen lung.

 
In realitate, persoana care vorbeste, se misca sau scrie, invata cel mai bine 
pentru ca foloseste si exprima informatiile noi in diverse moduri. De 
asemenea, invatam si ne reamintim aproximativ 80-90% din ceea ce facem 
si spunem. Pentru a invata, avem nevoie sa vorbim despre subiectul 
respectiv si sa aplicam, pe cat posibil, cunostintele teoretice.

 
Nu exista un exercitiu pe care copilul sa-l practice si sa il transforme intr-o 
persoana inteligenta. Numeroasele jocuri pe care le poti gasi pe internet 
care spun ca imbunatatesc inteligenta, testeaza mai degraba atentia si 
memoria de scurta durata. Invatarea consecventa, curiozitatea si contactul 
cu diverse domenii il ajuta pe copilul tau sa isi dezvolte capacitatea de 
invatare.

Invatam cel mai bine daca stam pe scaun.

“Daca mi se pare usor, inseamna ca invat.”/ “Daca mi se pare greu sau sunt 
confuz, inseamna ca nu invat.”

Talentul inseamna totul.

  Informatiile noi sunt intiparite 
mai usor in memoria adolescentului daca sunt repetate in timp ce merge 
sau face o activitate fizica.

Atunci cand citim informatii familiare, putem avea senzatia ca intelegem cu 
adevarat. Acest fenomen se cheama “capcana familiaritatii” si consta in 
faptul ca atunci cand informatiile par cunoscute, creierul nu se va activa 
suficient pentru a le retine. Atunci cand apare senzatia de confuzie, 
inseamna ca suntem in plin proces de invatare. 
Cand suntem confuzi, creierul nostru se activeaza pentru a intelege mai 
bine si astfel are loc procesul de invatare. 

 
E important sa stii ca inteligenta si aptitudinile nu sunt statice. Creierul 
nostru se dezvolta, se schimba si se adapteaza in functie de experientele de 
invatare la care il expunem. 
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De exemplu, studiile arata ca elevii carora li se explica faptul ca propria 
capacitate de invatare poate fi imbunatatita prin exercitiu si efort au 
rezultate mai bune la scoala si nu evita situatiile dificile sau noi.

Asemenea mituri si alte informatii incorecte despre invatare si inteligenta 
pot crea adolescentilor mai mult stres decat este necesar si pot transforma 
invatarea intr-o activitate mult mai dificila decat este nevoie sa fie.
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Motivatie intrinseca pentru invatare - Cum il motivezi pe 
copil sa invete

“Copilul meu nu vrea sa invete!” sau “Copilul meu nu invata destul.” se numara 
printre cele mai frecvente si intense griji ale parintilor. Iar cand aceasta situatie 
apare in preajma unui examen, grijile sunt cu atat mai mari. De ce nu vor copiii sa 
invete si cum ii pot ajuta parintii? Gasim impreuna raspunsurile in cele ce urmeaza.

De ce nu sunt copiii motivati sa invete

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Pentru ca nu poti sa rezolvi dilema “Cum il motivez pe copil sa invete?” fara 
a raspunde mai intai la intrebarea “De ce nu vrea sa invete?”, trecem in 
revista cateva motive pe care le declara copiii care refuza sa depuna efort la 
scoala:

materia este perceputa ca prea dificila,

teama de esec ii face pe unii copii sa renunte sa mai incerce,

predarea nu este suficient de atractiva,

importanta educatiei scolare nu este perceputa de catre copil,

relatiile sociale sunt mai importante decat scoala, pentru care nu mai 
raman resurse de energie si timp,

probleme in familie sau probleme financiare,

problemele emotionale precum depresia.

Discuta impreuna cu copilul tau care este motivul pentru care refuza sa 
invete.

Cum NU il motivezi pe copil sa invete:
Ÿ oferind recompense materiale pentru note,
Ÿ etichetandu-l ca “lenes”, “iresponsabil” sau “delasator”,
Ÿ aplicand pedepse,
Ÿ controlandu-l tot timpul,
Ÿ amenintandu-l sau folosind alte forme de violenta verbala.

Oricare ar fi 
motivul pentru care copilul tau refuza sa invete, relatia ta cu el este 
esentiala.

Uneori, evitarea 
invatarii si a temelor ascunde anxietatea copilului. Acesta se teme ca nu 
va face fata, incat evita tot ce tine de scoala, alegand sa iti raspunda urat, 
sa ascunda notele luate si “sa piarda vremea in fata calculatorului in loc 
sa invete”. Daca anxietatea il opreste pe copilul tau sa aiba rezultate 
scolare bune, fii alaturi de el si ajuta-l cu informatii despre tehnici de 
invatare eficienta si despre cum capacitatea noastra de invatare poate fi 
imbunatatita. Pentru a-l ajuta pe copilul anxios, este important ca tu 
insuti sa nu te lasi coplesit de anxietate si teama pentru viitorul copilului 
tau.

Cum il motivezi pe copil sa invete:
Ÿ Pastreaza o relatie deschisa si apropiata cu copilul tau. 

Ÿ Descopera daca este lipsa de motivatie sau anxietate. 
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Ÿ

Ÿ Incurajeaza-l sa aiba realizari si in alte domenii, nu doar la scoala. 

Ÿ Permite copilului sa simta ca detine controlul. 

Ÿ Ajuta-l sa caute un scop in viata. 

Influenta copiilor de aceeasi varsta. Inconjurat de copii care invata si 
sunt preocupati de rezultatele lor scolare, copilul tau va prelua din 
preocuparile acestora.

Daca 
scoala este privita de copil ca un loc plictisitor, plin de constrangeri, 
permite-i sa isi puna in valoare potentialul prin activitati extrascolare. 
Incurajeaza-l sa invete lucruri noi, sa descopere locuri noi  si, in final, sa 
aiba o anumita profesie sau o anumita imagine despre cum va fi viata sa 
de adult.

Lasa-l pe copil sa aleaga 
felul in care isi face temele sau isi imparte materia de invatat. 
Monitorizandu-l tot timpul si impunandu-i ce, cum si cand sa invete, ii 
vei da senzatia ca tu detii controlul, iar efortul sau ideile sale sunt inutile.

Chiar daca la 14 ani, putini copii pot 
spune cu siguranta ce vor sa faca atunci cand vor fi adulti, orienteaza-l pe 
copil catre cautarea unui scop personal, catre valorificarea propriului 
potential, oricare ar fi acesta. Intrebari precum “Unde ai vrea sa 
calatoresti?”, “Cum ai vrea sa arate casa ta?”, “Ce impact ai vrea sa ai 
asupra celor din jur?” sunt puncte de plecare pentru acest proces.

Motivatia pentru invatare este strans legata de curiozitate, de increderea in 
sine si de identificarea intereselor copilului. Incurajandu-l sa se cunoasca pe 
sine mai bine si sa isi stabileasca obiective, ii vei creste si motivatia pentru 
invatare.
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Managementul timpului si al energiei personale - Mai multa energie 
inseamna mai mult timp

Organizarea timpului il ajuta pe copil sa nu mai amane. Stim cu totii: “maine” este taramul magic in 
care se afla 99% din productivitatea, motivatia si realizarile oamenilor. Transforma-l pe “maine” in 
“azi” si ajuta-l pe adolescent sa isi organizeze eficient timpul si energia. 

Nu doar  il ajuta pe copil sa fie eficient, ci si 
managementul energiei. Iar cand se pregateste pentru , acestea 
sunt cu atat mai importante. Iata cum il poti ajuta pe copil sa aiba mai multa 
energie.

Managementul energiei personale se refera la energia fizica (cum anume 
avem grija de propriul corp), energia emotionala (obtinerea unui echilibru 
emotional), energia mentala (a-ti controla atentia si gandirea) si energia 
spirituala (capacitatea de a ne conecta cu scopul si obiectivele pe care le 
avem de indeplinit).

Energia fizica
Asigura-te ca in fiecare zi consuma un mic dejun bogat in vitamine si ca 
alimentatia sa include alimente sanatoase.
Asigura-te ca doarme intre 8 si 10 ore pe noapte, iar intervalul 
recomandat de specialisti este 10:00 pm- 07:00 am.
Incurajeaza-l sa practice cel putin o data pe saptamana sport pentru a se 
mentine in forma.
Invata-l sa isi monitorizeze nivelul de energie, daca inca nu stie cum 
evolueaza rezerva sa de energie de-a lungul zilei. 

managementul timpului
examen

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Pentru a-si monitoriza nivelul de energie, poate sa seteze o alarma din 
ora in ora si sa isi noteze care este nivelul de energie la fiecare ora, pe o 
scala de la 1 la 5, de exemplu.

Recomanda-i sa faca pauze regulate atunci cand invata sau face alte 
activitati care ii solicita energia.
Ajuta-l sa identifice obiceiurile care ii “fura din energie”: poate fi vorba 
de adormit la ore tarzii, de timp petrecut in fata ecranului inaintea 
somnului, de amanare etc.

Energia emotionala
 in pauzele de invatare.

 altora atunci cand simte ca nu se poate 
descurca singur cu ceea ce are de facut.

 pe care sa il 
foloseasca de fiecare data cand reuseste sa faca lucrurile pe care si le-a 
propus.
Daca ai un copil anxios, care se ingrijoreaza frecvent in legatura cu multe 
lucruri, spune-i despre tehnica “programarii ingrijorarilor si 
distractorilor”. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ Invata-l sa foloseasca tehnici de relaxare
Ÿ Spune-i ca poate cere ajutorul

Ÿ Recomanda-i sa isi stabileasca un sistem de recompensare

Ÿ
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Acest lucru inseamna ca atunci cand simte ca este coplesit de griji, sa isi 
spuna ca le va aloca timp putin mai tarziu. Poate alege un moment din zi 
in care sa stea si sa se gandeasca numai la lucrurile care il ingrijoreaza. 
Tehnica functioneaza pentru ca, in loc sa se lase stapanit de griji, va 
castiga control asupra lor si, cel mai probabil, isi va da seama ca le acorda 
o importanta exagerata.

. Energia 
emotionala depinde mult de increderea in sine. Invata-l sa fie atent la 
propriile emotii si sa aiba un plan de rezerva atunci cand simte ca nu are 
incredere in el: poate vorbi cu cineva apropiat, poate sa se gandeasca la 
noi modalitati de rezolvare a problemei sau poate cere ajutorul cuiva.

. Discuta cu el despre felul in care 
reactioneaza in diverse situatii, despre cum poate identifica si controla 
emotiile. De exemplu, atunci cand invata si intampina dificultati, are 
tendinta de a renunta si a face altceva in loc sa invete? Ajuta-l sa 
constientizeze acest obicei si gasiti impreuna alte solutii mai eficiente.

Energia mentala
Recomanda-i sa ia pauze dese in timpul invatarii, de preferat cate 10 
minute, o data la 45 de minute de studiu. Unele materiale care sunt mai 
greu de invatat necesita pauze mai lungi pentru a se relaxa si a dobandi 
noi energii.

Explica-i faptul ca este esential sa elimine lucrurile care ii distrag atentia 
atunci cand invata: retelele de socializare, jocurile online, verificarea 
mailului, utilizarea telefonului.

Sugereaza-i sa isi creeze in fiecare seara o lista cu lucrurile pe care le are 
de facut a doua zi.

Ÿ Invata-l sa isi monitorizeze nivelul increderii in el insusi

Ÿ Ajuta-l sa se cunoasca pe sine insusi

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Invata-l sa foloseasca un calendar online sau unul pe care il are la 
indemana, pe birou, pentru o mai buna organizare a timpului.

Energia spirituala
Cand spunem energie spirituala, ne referim mai ales la motivatia copilului 
de a depune efort pentru scopuri pe termen lung, legate de valori in care 
crede si care ii aduc bucurie si ii valorifica potentialul. Iata cum il poti ajuta 
pe copil sa isi mentina, la un nivel optim, aceasta energie:

Vorbeste cu el des despre planurile sale de viitor, despre interesele si 
dorintele sale.
Ajuta-l sa descopere ce ii place sa faca, ce talente si aptitudini are.
Intreaba-l ce ar schimba el la lumea din jur daca ar putea si apoi incercati 
sa gasiti modalitati in care poate face acest lucru.
Incurajeaza-i compasiunea, generozitatea si moralitatea.
Explica-i ce inseamna motivatia intrinseca si cum o poate recunoaste la 
el insusi.

Managementul timpului nu este posibil fara managementul energiei. De 
multe ori, amanam sau nu terminam la timp ce avem de facut pentru ca nu 
avem energia necesara pentru acest lucru. Asadar, nu neglija acest aspect si 
asigura-te ca vorbesti copilului despre gestionarea propriei sale energii.
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Amanarea in invatare si distragerea atentiei - Cum il ajuti pe adolescent 

sa evite distragerea atentiei atunci cand invata

Amanarea la copii sau procrastinarea este un obicei care poate fi depasit. Cum il ajuti pe copil sa 
treaca de la “De ce sa fac azi ce pot face maine?” la “Nu las pe maine ce pot face azi!”? E mai usor decat 
pare, daca incepeti cu pasi mici, mai ales in perioada de pregatire pentru examen:).

Ÿ Ajuta-l sa inteleaga ce inseamna amanarea

iar stresul va creste

Ÿ Recomanda-i sa se gandeasca la factorii care ii distrag atentia
evita factorii care ii distrag atentia

Amanarea este un obicei: te-ai obisnuit ca atunci cand ai de facut ceva 
dificil, neplacut sau plictisitor, sa iti orientezi atentia catre altceva, mai 
placut.

De exemplu:
Copilul se gandeste ca ar trebui sa rezolve un model de test la 
matematica, iar acest gand il face sa se simta stresat (sau plictisit sau pur 
si simplu fara chef), asa ca isi orienteaza atentia catre altceva, care sa 
reduca stresul: intra pe internet, raspunde la mesajul unui prieten sau se 
duce sa isi ia o gustare.
Oricare dintre aceste actiuni il fac sa se simta mai bine pe moment: 
pentru scurt timp, nu se mai gandeste la sursa stresului (comentariul sau 
problemele de matematica). Dar mai tarziu, isi va aminti ca trebuie sa 
invete,  din cauza ca nu a inceput deja sa invete. Iar 
procesul de amanare poate incepe de la capat.

. Astfel, va 
putea : telefonul, tableta, televizorul 
sau calculatorul. Poate face acest lucru daca decide ca timp de o ora nu 
va raspunde la telefon (il poate seta pe silent) si nu va aprinde 
calculatorul. 

Ÿ Spune-i sa inceapa cu ce e mai dificil.

Ÿ Invata-l sa acorde atentie starii sale emotionale.

ce 
bine se va simti cand va termina de invatat si cat de linistit va fi

Ÿ Recomanda-i sa ia pauze scurte. Poate folosi tehnica “Pomodoro”.

 Exista doua motive pentru care se 
recomanda acest lucru: este mai odihnit la inceputul sesiunii de invatare 
si se va simti mult mai multumit de sine si increzator daca termina o 
sarcina dificila inca de la inceput.

 Amanam pentru ca 
suntem descurajati sau ingrijorati; altfel spus, nu avem dispozitia 
emotionala necesara invatarii. 
Pentru a schimba acest lucru, inainte de a incepe, isi poate imagina 

, spre 
deosebire de stresul pe care il va resimti daca nu invata. Daca isi va forma 
obiceiul de a urmari aceasta stare de multumire, va reusi sa “invinga” 
obiceiul de a amana.

 
Tehnica Pomodoro presupune activitate intensa intr-un interval de timp 
limitat. 
Cum functioneaza?
- seteaza un cronometru sa sune dupa 30 - 40 de minute,
- in acel interval invata fara intrerupere,
- cand cronometrul suna va sti ca este timpul sa se relaxeze putin.
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Este recomandat sa foloseasca un cronometru, pentru a nu fi nevoit sa 
se tot uite la ceas ca sa vada cat timp a mai ramas disponibil:).
Tehnica se numeste astfel de la cronometrul de bucatarie in forma de 
rosie (“pomodoro” in italiana), care 

.

 De exemplu, daca 
vrea sa rezolve un model de test si simte ca are tendinta sa il amane, isi 
poate propune ca in primele 30 minute sa rezolve doar un anumit numar 
de exercitii din el. Apoi, poate lua o pauza scurta, continuand cu 
urmatoarele exercitii.

 Indiferent de ceea ce are de facut, repeta-i ca 
nimic nu e imposibil. Poate folosi recompense pe care sa si le ofere la 
finalul fiecarei bucati de sarcina indeplinite.

 Unii invata mai bine 
daca se afla in preajma cuiva foarte concentrat si organizat. Persoanele 
alaturi de care poate invata sunt cele care au rezultate scolare mai bune 
decat adolescentul tau si carora le face placere sa ii invete pe altii.

 I-ar conveni mai mult 
un timp mai lung pentru invatare? Ar invata mai bine in alt moment al 
zilei sau in alt loc din casa? Incurajeaza-l sa fie atent la el insusi si sa 
noteze toate schimbarile care il ajuta sa invete mai bine.

Ce trebuie sa NU faca:

 Invatarea poate fi grea la inceput pana cand isi 
identifica propriul stil. Mai apoi, lucrurile nu i se vor parea la fel de 
complicate.

il va ajuta pe adolescent sa se 
concentreze pe procesul de invatare

Ÿ Sugereaza-i sa imparta sarcinile in obiective mici.

Ÿ Ajuta-l sa se motiveze.

Ÿ Recomanda-i sa caute un partener de invatare.

Ÿ Ajuta-l sa observe ce tehnici functioneaza si ce nu.

Ÿ Sa nu se descurajeze.

Ÿ Sa nu incerce sa schimbe tot dintr-o data

Ÿ Sa nu inceapa sa invete atunci cand este epuizat.

 si nu isi seteze obiective foarte 
inalte. “De acum inainte voi invata cate 6 ore pe zi, fara sa mai intru deloc 
pe internet.” poate suna foarte bine, dar schimbarea obiceiurilor  
necesita timp.

 Odihna este esentiala 
pentru a fi eficient, asa ca asigura-te ca isi ofera timp pentru relaxare. 
Relaxarea nu presupune insa navigarea pe internet, folosirea chatului 
sau privitul la televizor.

Distragerea atentiei merge mana in mana cu obiceiul de a amana: atunci 
cand ne-am obisnuit sa amanam activitatile dificile, vom fi foarte dispusi sa 
ne lasam atentia sa zboare in alta parte atunci cand suntem implicati in 
activitatea respectiva. Adolescentul tau cat de usor este distras de la 
invatare?
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Tehnici de invatare eficienta - Invata-l pe adolescent sa invete

Invatarea eficienta este esentiala in pregatirea pentru examen. Afla de ce sublinierile excesive si 
simpla recitire a materialului nu sunt metode eficiente de invatare si descopera tehnici de memorare.

Tehnici de invatare
Iata ce ii poti recomanda copilului tau:

 Sau poate sa-i povesteasca celui mai bun 
prieten. De asemenea, recomanda-i sa scrie pe hartie ce a retinut. 
Scrierea informatiilor noi este mai eficienta decat repetarea lor verbala. 
A spune si apoi a scrie ideile noi functioneaza si mai bine.

 Daca nu a retinut ce este important, 
mai poate citi o data si incerca sa reproduca din nou ideile din text. Poate 
repeta aceasta tehnica pana cand retine ideile importante.

 De exemplu, in 
ziua in care invata pentru prima data materialul, il va repeta imediat 
dupa ce a invatat, de mai multe ori, pana este sigur ca a retinut. 
Este esential sa repete din nou materialul a doua si a treia zi, pentru a se 
asigura ca il va retine. Apoi poate mari intervalul dintre repetitii la o 
saptamana. 

Ÿ Sa repete ideile nou invatate in diferite contexte: se poate plimba prin 
camera atunci cand repeta sau poate sa iti povesteasca ce a invatat 
atunci cand mergeti in parc.

Ÿ In loc sa reciteasca de mai multe ori acelasi fragment atunci cand 
incearca sa il memoreze, mai eficient este sa citeasca o data si apoi sa 
incerce sa reproduca ce a retinut.

Ÿ Invata-l sa mareasca treptat intervalul dintre repetitii.

Exista mai multe tehnici de repetitie “spatiata”, insa isi poate dezvolta 
propria tehnica, incercand si descoperind ce functioneaza mai bine.

  Atunci cand are 
nevoie sa retina liste sau informatii care nu se leaga logic intre ele, poate 
folosi o tehnica de memorare. 
Aceasta presupune sa aleaga o camera pe care o cunoaste bine si sa se 
gandeasca la ea, vizualizand toate detaliile: scaune, masa, pat, dulap etc. 
asa cum sunt asezate in realitate. 

Apoi incearca sa plaseze mintal fiecare obiect / informatie de pe lista in 
cate un loc din camera. 
Poate alege si o casa, plasand in fiecare camera cate un “obiect”. Pentru 
fiecare informatie pe care vrea sa o retina, poate folosi imagini 
surprinzatoare sau amuzante.

 Invatarea are loc atunci cand se 
creeaza legaturi intre neuroni, iar legaturile intre neuroni se 
consolideaza in timp, de aceea este esentiala consecventa in invatare.

Ÿ Vorbeste-i despre “tehnica palatului memoriei”.

Ÿ Explica-i de ce e important sa invete in fiecare zi cate putin, nu foarte 
mult intr-o perioada scurta de timp.

10



Ghid pentru parinti

www.suntparinte.ro

Ÿ Spune-i sa se concentreze pe aspectele dificile.

Ÿ Invata-l sa nu foloseasca sublinierile in mod exagerat.

Ÿ Pentru a verifica daca a inteles, este bine sa raspunda la intrebarea: 
“Cum as explica asta unui copil de 10 ani?”

Ÿ Testarea cunostintelor. 

 E important sa repete 
de mai multe ori si in mai multe feluri (in scris, oral, prin scheme si 
desene, daca este posibil) informatiile pe care observa ca le retine cu 
dificultate. De exemplu, le poate spune cu voce tare, le poate scrie sau le 
poate desena intr-o schema.

 Este mai eficient 
sa sublinieze dupa ce a retinut informatia. 
Nu e recomandat sa sublinieze in timp ce citeste textul pentru prima 
data sau sa sublinieze paragrafe intregi. Poate folosi sublinierile pentru a 
marca ideile importante.

 Recomanda-i sa raspunda cu 
voce tare si sa scrie explicatia, pentru a o retine mai bine.

Cu cat mai des, cu atat mai bine. In unele situatii, 
mai ales atunci cand informatiile par familiare, apare “iluzia 
competentei”: senzatia ca a invatat, desi, de fapt, inca nu stapaneste 
materialul. De aceea, e important sa isi verifice cunostintele fara sa aiba 
la indemana surse de inspiratie, in care poate arunca o privire daca are 
nevoie :).

In final, aminteste-i ca uneori este normal ca invatarea sa fie dificila si, 
oricare ar fi tehnica pe care o foloseste adolescentul tau, este normal ca la 
inceput sa aiba momente in care nu intelege sau sa uite o parte din 
informatie. 
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Tehnici de memorare si curba uitarii - Tehnica repetitiei 

spatiate: cum este bine sa repeti informatia pentru a invata eficient

Repetitia este mama invatarii! Dar nu orice fel de repetitie. Repetitia spatiata este 
una din cele mai eficiente metode de invatare prin care il poti ajuta pe copil sa isi 
aminteasca informatiile invatate pe termen lung, mai ales cand se pregateste 
pentru examen. Secretul consta in intervalul de timp dintre repetitii.

Repetitia spatiata este in stransa relatie cu notiunea de „curba uitarii”, care 
arata ritmul in care scade acuratetea informatiilor pe care le-am memorat. 

 este exponentiala, adica in a doua zi dupa ce am invatat, 
pierderea de informatie este foarte mare, dupa care uitam intr-un ritm 
mai lent. Iata mai multe detalii.

 in care copilul tau a invatat lectia, nivelul sau de cunostinte 
evolueaza de la 0% pana la cel de 100%. Adica va retine tot ce a invatat.

 dupa ce a invatat, este preconizata o pierdere de 50%-80% din 
informatiile invatate cu o zi inainte, daca nu a folosit informatia in niciun 
fel si daca nu s-a gandit la ea. 
Uitarea apare deoarece informatiile pe care le retinem sunt mentinute 
temporar, in functie de utilitatea lor.
 
Daca nu facem un efort voluntar de a folosi informatiile pe care vrem sa 
le retinem, creierul nostru le va “sterge”, considerandu-le inutile.

Curba uitarii

Ÿ In prima zi

Ÿ A doua zi

Ÿ Pana in a saptea zi de la invatare, copilul isi va aminti si mai putin, iar la 
o luna dupa invatare, isi va aminti lectia vag, probabil 2-3% din ce a 
invatat.

Ÿ In a doua zi

Ÿ In a saptea zi

Ÿ Peste 30 zile

De aceea, daca nu foloseste repetitia spatiata, copilul tau va trebui sa 
invete pentru examen din nou lectiile pe care le-a invatat in urma cu o 
luna.
Pentru a schimba curba uitarii, recomanda-i copilului sa repete lectia 
astfel:

 dupa ce a invatat, este bine sa repete informatiile timp de 10 
minute.

 dupa ce a invatat, va avea nevoie de 5 minute pentru a 
reactiva informatiile invatate.

, creierul copilului tau va avea nevoie doar de 2-4 minute 
pentru a recunoaste informatiile invatate.

Trebuie sa mai stii ca repetitia spatiata nu este o inventie noua. E o metoda 
care a aparut cu mai bine de 130 de ani in urma, datorita lui Hermann 
Ebbinghaus in cartea sa: “Memoria: o contributie la psihologia 
experimentala”. 
De atunci, numeroase studii au confirmat eficienta ei.
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Tot Hermann Ebbinghaus a introdus si termenul de “curba uitarii” in studiile 
sale privind eficienta si durata memoriei. Viteza cu care uitam informatia pe 
care am invatat-o depinde de:

dificultatea materialului pe care l-am avut de invatat,
cat de usor am reusit sa integram noul continut cu ceea ce deja stiam,
cum ne-am reprezentat informatia,
in ce conditii am invatat (am fost stresati, am fost obositi, plictisiti etc.)

Copilul tau ce strategie de invatare foloseste? 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Increderea in propria persoana - Teama de esec. Cum sa-ti ajuti adolescentul 

sa aiba incredere in el insusi

Increderea in propria persoana il poate aduce pe copil cu un pas mai aproape de succes la examen. 
Afla cum se construieste increderea in sine la adolescenti. 

Asa NU: ce sa eviti
sa-l compari cu alti copii de varsta lui
sa folosesti etichete („Nu ai terminat la timp. Esti lenes.”)
sa-l lauzi prea des, pentru lucruri usor de realizat
sa rezolvi problemele in locul lui
sa-l protejezi de esecuri

Asa DA: cum vei consolida increderea in sine a copilului
 Este preferabil sa spui 

„Imi place ca nu ai renuntat usor.” decat „Normal ca ai reusit, esti un copil 
inteligent.” De ce? Pentru ca multi tindem sa privim trasaturile precum 
inteligenta ca fiind ceva fix, care nu poate fi schimbat si care nu depinde 
de noi. Astfel, data viitoare cand copilul tau va intampina dificultati, 
poate gandi ca nu este suficient de inteligent pentru a reusi. 
In schimb, daca isi aminteste ca este un copil perseverent, poate incerca 
sa gaseasca noi solutii.

 Studiile arata ca atunci cand copiii sunt convinsi ca isi pot 
imbunatati capacitatea de invatare, au rezultate mai bune, fiind mai 
dispusi sa depuna efortul necesar pentru a invata si a intelege.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Lauda efortul pe care-l depune si perseverenta.

Ÿ Invata-l ca propriile convingeri despre invatare ii influenteaza 
rezultatele.

Ÿ Sprijina-l sa isi dezvolte competente.

Ÿ Accepta-i punctele slabe.

Ÿ Scoate in evidenta rezultatele sale bune. 

 Increderea in sine se construieste 
prin rezultate bune, dupa ce copilul observa ca se poate descurca bine in 
diverse situatii, ca poate invata lucruri noi si ca poate duce la bun sfarsit 
ce isi propune.

 Invata-l sa-si priveasca punctele sale slabe ca 
pe „aspecte care pot fi imbunatatite” si gasiti impreuna modalitati prin 
care poate face acest lucru. 
De exemplu, poate copilul tau nu este multumit de felul in care prezinta 
in public un discurs sau un proiect. Il poti inscrie la cursuri de public 
speaking sau puteti exersa impreuna folosind metoda inregistrarii 
audio-video.

Exista o metoda prin care il 
poti ajuta pe copil sa stranga la un loc toate amintirile despre reusitele 
sale si despre lucrurile pe care ceilalti le apreciaza la el. 
O putem numi „borcanul cu reusite”. 
Ideea este simpla: propune-i sa scrie pe biletele reusitele care il bucura. 
Apoi poate aseza biletele intr-un borcan special, care in timp se va umple 
cu motive aducatoare de zambete. Atunci cand se va simti descurajat 
sau lipsit de incredere in el insusi le va citi cu mare placere.
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Ÿ Ajuta-l sa fie multumit de propria imagine fizica.

Ÿ Permite-i sa isi urmeze interesele.

Ÿ Nu in ultimul rand: consolideaza-ti propria incredere in tine ca parinte.

 Ajuta-l pe copil sa-si 
gaseasca stilul vestimentar potrivit, sa fie in forma fizica buna si vorbeste 
cu el despre nemultumirile legate de imaginea sa. Imaginea de sine 
influenteaza si celelalte aspecte ale increderii in sine, asa ca nu ii 
subestima importanta.

 Poate iti doresti pentru copilul tau sa 
devina medic. Iar el prefera mai degraba sa deseneze toata ziua. 
Permite-i sa-si urmeze interesele, pentru ca astfel poate descoperi ce 
poate face bine, iar acest lucru ii va creste increderea in sine. 

 
Analizeaza cu sinceritate felul in care te privesti pe tine insuti, poate 
chiar si felul in care parintii tai ti-au influentat increderea in tine, 
propune-ti sa „lucrezi” asupra punctelor slabe si ofera-ti timp pentru a 
invata lucruri si abilitati noi.

La final, iti propunem un mic exercitiu: fii atent la aspectele care te sperie 
in legatura cu adolescentul tau si observa in ce masura transmiti aceasta 
teama si acestuia. Increderea in sine se naste din modul in care parintii 
relationeaza cu copilul si continua sa creasca pe masura ce copilul, sprijinit 
de parinti, este ajutat sa isi descopere si sa isi puna in valoare potentialul.
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Invatarea scolara si notele mici la scoala - Cum reactionezi cand 

adolescentul ia o nota mica

Invatarea scolara implica intotdeauna si note, evaluari si examene. O nota mica nu este un capat de 
lume, ci o oportunitate de invatare. Cum este bine sa reactionezi atunci cand copilul ia o nota mica?

Cum NU este bine sa reactionezi cand adolescentul ia o nota mica
Prin pedeapsa si amenintari: „Nu mai iesi din casa pana nu iei o nota mai 
buna!”
Prin furie si dezamagire: „Nu pot sa cred ca ai luat nota asta!”
Prin griji excesive legate de viitorul copilului tau: „Iti vei rata viata daca 
nu incepi sa inveti.”
Prin critici, ironie sau etichete: „Normal ca nu iei note bune daca esti 
lenes.”

Ce poti face:
 De exemplu, daca ai avea un coleg 

care a primit o evaluare negativa la serviciu, cum ai reactiona astfel incat 
sa il ajuti cu adevarat? Este important sa reactionezi cu respect, in caz 
contrar, adolescentul va raspunde la randul lui cu lipsa de respect si se va 
opune sugestiilor sau recomandarilor tale.

Vorbeste cu el despre nota respectiva. Verifica de ce a luat nota mica: nu 
a invatat suficient, nu a inteles lectia, nu a fost atent atunci cand a 
rezolvat testul sau nu a stiut ca trebuia sa se pregateasca din materia din 
care a fost ascultat? Exista o multime de motive pentru care 
adolescentul poate lua o nota mica, asa ca inainte de a intra in panica, 
este bine sa afli care este acesta:).

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Trateaza-l pe adolescent cu respect.

Ÿ

Ÿ Evalueaza situatia generala

Ÿ Vorbeste cu profesorul. Daca nota mica este urmata si de alte note 
mici

Ÿ Gasiti impreuna modalitati prin care poate invata mai usor materia 
respectiva

: este vorba de o exceptie, o nota mica luata 
la o singura materie sau intreaga lui evolutie este marcata de rezultate 
mici? Este foarte dificil ca toate notele adolescentului sa fie mereu bune, 
la toate materiile. 
In plus, aminteste-ti ca nu doar notele conteaza atunci cand vine vorba 
de educatia unui copil, ci evolutia sa generala: atat timp cat copilul invata 
lucruri noi si este entuziasmat de invatare, o nota mica nu este o 
tragedie.

, lamureste cateva aspecte importante, cerand si parerea cadrului 
didactic. 
Il poti intreba care sunt dificultatile pe care le are adolescentul tau la 
materia respectiva, daca a observat si alte probleme de comportament 
si cum il poti ajuta.

, daca nota mica se datoreaza faptului ca i se pare dificila. 
Cautati impreuna pe internet demonstratii, experimente, filme 
documentare sau lectii online care sa prezinte mai clar informatiile 
respective.
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Ÿ Vorbeste-i despre tehnici de invatare eficienta.

Ÿ Vorbeste-i despre importanta perseverentei pentru a reusi. 

Ÿ Afla ce il motiveaza pe adolescentul tau.

 Cu cat adolescentul tau 
va avea mai mult de invatat, cu atat va avea mai multa nevoie de tehnici 
prin care sa inteleaga si sa retina mai usor informatiile.

De multe 
ori, notele mici ii descurajeaza pe copii, acestia pierzandu-si increderea 
in ei insisi. Atunci au nevoie de incurajare pentru a continua sa depuna 
efort si sa depaseasca dificultatile.

 Pentru unii adolescenti, 
devine evident faptul ca scoala nu este cum si-ar dori sa fie, din diverse 
motive. In aceste cazuri, adolescentii nu gasesc in profesorii lor modele 
morale, nu inteleg valoarea informatiilor transmise la scoala si pot 
ajunge sa considere ca se pot descurca in viata si fara scoala. Discuta cu 
copilul tau pentru a descoperi ce gandeste despre scoala si ce isi doreste 
sa faca in viata, ascultandu-l fara prejudecati. Ajuta-l sa inteleaga ca 
oricare ar fi visul sau, va avea nevoie de educatie.

Asadar, ca de obicei atunci cand te confrunti cu o problema, atunci cand 
adolescentul tau ia o nota mica, este bine sa descoperi care este cauza 
pentru care s-a intamplat acest lucru, sa il asiguri pe copil de sprijinul tau si 
sa gasiti impreuna solutiile potrivite.
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Adolescentul - de ce nu este bine sa il compari cu alti adolescenti

Psihologia adolescentului ne arata ca acesta nu va reactiona bine la comparatiile cu alti adolescenti. 
Afla cum il poti motiva pe copil sa invete pentru examen fara a-l compara cu alti copii de varsta lui.

De ce nu este bine sa il compari pe adolescentul tau cu alti colegi de-ai lui.
Este nedrept sa il 

compari pe copilul tau cu alti copii de aceeasi varsta, intrucat, indirect, 
transmiti ideea ca ii ceri adolescentului tau sa fie altfel decat este.

 Acest lucru este valabil 
atat pentru evolutia scolara (unii copii invata mai repede, altii au nevoie de 
mai mult timp), dar si sociala (unii se descurca foarte bine in situatiile 
sociale, altii le evita) si emotionala (unii adolescenti pot da dovada de 
echilibru neobisnuit pentru varsta lor, altii sunt impulsivi si traiesc intens 
toate emotiile) etc.

De fiecare data cand alegem sa ne comparam propriul copil cu alti copii, 
transmitem ideea ca nu suntem multumiti de el. Acest lucru nu poate duce la 
apropierea relatiei parinte-adolescent.

Cum eviti sa il compari pe adolescent cu alti adolescenti

 Daca vrei sa vezi cat a 
evoluat, compara-i rezultatele de azi cu cele din trecut, nu cu cele ale 
altor copii.

Fiecare copil are propriile interese, talente si aptitudini. 

Fiecare adolescent are propriul ritm de evolutie.

Comparatiile repetate cu alti copii de varsta lui pot afecta relatia ta cu el. 

Ÿ Compara-l pe adolescentul tau cu... el insusi:).

Ÿ In loc sa ii ceri sa fie “mai pasionat de matematica, la fel ca verisorul 
tau”

Ÿ Concentreaza-te pe cresterea unui copil fericit, nu a unui copil 
“perfect”.

Ÿ Aminteste-ti ca adolescentul tau este o persoana diferita fata de 
tine.

Ÿ Aminteste-ti ca multi parinti mentioneaza doar aspectele pozitive 
ale propriilor copii.

, il poti ajuta sa isi descopere propriile aptitudini si sa le dezvolte.

 Acest lucru inseamna ca il accepti pe copilul tau asa cum 
este si ca il iubesti neconditionat. Inainte de a-i spune copilului tau 
“Mi-ar placea sa inveti mai mult la fizica, uite ce rezultate bune are 
fratele tau.”, intreaba-te daca ce iti doresti tu pentru el i se potriveste.

 Rezultatele fiului sau fiicei tale nu se datoreaza doar tie si nici nu 
sunt responsabilitatea ta. Interesul tau fata de rezultatele copilului (la 
examene sau in alte situatii) este bine sa porneasca din dorinta ca 
acestuia sa-i fie bine, nu din dorinta ca adolescentul tau sa te faca 
mandru.

 De asemenea, multi copii tind sa se comporte mai 
frumos in societate decat in familie, asa ca nu ar trebui sa iti imaginezi 
ca daca fiul vecinilor tai este olimpic in fiecare an, este un copil 
perfect.
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Ÿ Intreaba-te daca asteptarile tale fata de adolescent sunt adecvate. Este 
bine sa tii minte ca daca ai asteptari prea mari de la copilul tau, este 
posibil ca acesta sa nu le atinga, sa devina descurajat si sa renunte. In 
schimb, daca asteptarile tale sunt adecvate nivelului sau de abilitate si 
interes, este posibil sa le atinga si sa fie motivat sa continue.

Asadar, pentru a-l motiva cu adevarat pe copil sa isi dezvolte intregul 
potential este preferabil sa te concentrezi pe aspectele care il fac pe el unic 
si sa il ajuti sa isi descopere propriile talente si interese. 
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Sfaturi pentru parinti - cum il ajuti sa se pregateasca pentru Evaluarea 

Nationala

Cum supravietuiesc parintii atunci cand adolescentii au examene.
Examenul copilului tau, emotiile tale. Iata ce sfaturi avem pentru parintii copiilor care urmeaza sa dea 
primul examen important din viata lor. 

Ÿ Stabileste-ti asteptari realiste.

Ÿ Pastreaza-ti calmul: stresul tau se transmite copilului.

Ÿ Recunoaste semnele stresului la copil.

Ÿ Intelege faptul ca stresul inainte de examen este absolut normal.

 Fiecare copil are interese si capacitati 
diferite. Din acest motiv nu este indicat sa facem comparatii, sa 
pretindem rezultate la fel de bune ca ale altor copii si nici sa cerem mai 
mult decat copilul poate sa ofere.

 Aminteste-ti ca 
stresul tau se transmite foarte usor copilului, chiar daca nu ii spui nimic. 
Asadar, analizeaza cat mai obiectiv temerile tale, observa-ti reactiile si 
gaseste modalitati prin care sa te linistesti. Il poti ajuta cu adevarat pe 
copilul tau daca poate gasi la tine o atitudine plina de calm, optimism si 
incredere.

 Durerile de cap sau de stomac 
apar frecvent in cazul copiilor care se simt stresati. “Nu am mai vazut 
nimic in fata ochilor”, “Parca mi s-a golit mintea”, sunt alte simptome 
declarate de copii in momentele de stres.

 
Stresul poate fi si o reactie emotionala cu rol pozitiv, activand copilul sa 
invete inainte de examen, dar si sa se concentreze asupra subiectelor, in 
timpul examenelor. Asadar, stresul nu este intotdeauna un dusman de 
evitat:).

Ÿ Cauta sprijin emotional in cercul social.

Ÿ Foloseste tehnici de relaxare.

 Atat copiii, cat si parintii au 
nevoie sa discute despre emotiile si stresul resimtit. Prietenii 
adolescentului tau ii pot reduce intensitatea emotiilor doar 
ascultandu-l si povestind despre propriile lor experiente si dificultati, 
dar pot oferi si solutii concrete, facand schimb de idei referitor la 
tehnici de invatare sau surse de informatie.

 Acestea pot fi eficiente in momentul in 
care anxietatea ta sau a adolescentului incepe sa creasca. Chiar si 
inaintea unui examen, puteti folosi o astfel de tactica. Spre exemplu, 
ascultati piese care va fac placere si care va relaxeaza (pe internet poti 
gasi numeroase surse cu muzica de relaxare) intindeti-va si respirati 
adanc si rar. Creierul se oxigeneaza si veti obtine pe langa relaxare, o 
stare de bine mai ridicata si un nivel mai bun de concentrare.

Experienta multor parinti ne arata ca este foarte important sa iti mentii 
echilibrul atunci cand copilul are un examen. 
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