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“Porażka to nie efekt jednej przyczyny, 
to zbieg różnych okoliczności i powodów”

Dlaczego uczniowie nie odnoszą sukcesów na egzaminach?

Ponieważ: 
- nie wiedzą, jak się uczyć i powtarzać materiał, 
- przychodzą do szkoły z różnym poziomem wiedzy,
- nie są przyzwyczajeni do regularnej pracy,
- nie odrabiają zadań domowych,
- uczą się na testy w ostatniej chwili,
- nie prowadzą przejrzystych i zorganizowanych notatek,
- nie są wystarczająco zmotywowani,
- spędzają zbyt dużo czasu przy komputerze / telewizji,
- nie mają odpowiednich warunków domowych do regularnej nauki.

Jak uniknąć porażki na egzaminach? 

Rady dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 UCZNIOWIE

- nauczcie się powtarzać materiał egzaminacyjny efektywnie, 
- poznajcie strategie uczenia się i metody koncentracji
- nie marnujcie czasu przed komputerem czy telewizją
- odpoczywajcie aktywnie
- bądźcie ambitni
- przygotujcie tygodniowy plan obowiązków
- wprowadźcie regularną naukę do dziennego planu dnia
- odrabiajcie zadania domowe
- myślcie o szkole pozytywnie

 NAUCZYCIELE

- przeprowadzajcie testy poziomujące, aby zdiagnozować 
   stan wiedzy uczniów, 
- pracujcie metodą projektu, zamiast zadawać 
   stanardowe zadania
- informujcie rodziców w wynikach testów, 
- organizujcie zajęcia dodatkowe (obowiązkowe) dla uczniów 
   ze słabymi wynikami, 
- uświadamiajcie rodziców, że do nauki potrzebne są 
   odpowiednie warunki w domu
- przeprowadzajcie regularne krótkie sprawdziany wiedzy 
   (5 minutowe), żeby zbadać systematyczność 
   i zaangażowanie uczniów. 

 RODZICE

- monitorujcie dzienny rozkład dnia swojego dziecka, 
- ograniczcie aktywności marnujące cenny czas 
   (telewizja, komputer)
- bądźcie w kontakcie ze szkołą
- okażcie zainteresowanie edukacją własnego dziecka, 
   niezależnie od jego wieku.

Współpraca przyniesie efekty: 
- podejmujmy decyzje dotyczące pomocy uczniom wspólnie (uczniowie, rodzice, nauczyciele)
- bądźmy w stałym kontakcie (nauczyciele i uczniowie), aby monitorować postępy uczniów, 
- ograniczmy czynniki stresujące – udzielajmy pozytywnego wsparcia, informacji zwrotnej,
 - stwórzmy pozytywną atmosferę w domu i szkole, 
- organizujmy i bierzmy udział (nauczyciele i uczniowie) w warsztatach 
   z zakresu walki ze stresem, motywujmy uczniów, 
- nagradzajmy ich wysiłek, a nie tylko rezultaty. 


