NAPOTKI ZA
USPEŠNO UČENJE
SKUPNA TOČKA, MAJ 2022

Kako podpreti otroka
pri učenju?

Šolsko leto 2021/2022

Večgeneracijski center Skupna točka

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Zbrala in uredila Anja Marincelj

Uvod
Približuje se konec šolskega leta in trenutno se odvijajo še zadnji tedni ocenjevanj
pred počitnicami. Le-te so zaradi časovnega pritiska lahko naporni tako za otroke kot
za odrasle, ki jim pomagamo pri šolskih obveznostih. Prav zato smo v Skupni točki
pripravili nekaj nasvetov, ki nam lahko pridejo prav pri učni pomoči.
Šola je za učence zelo pomemben prostor, saj v njej poteka otrokova sekundarna
socializacija. S svojimi obremenitvami, zahtevami, nevšečnostmi otrokom predstavlja
utrjevalni proces za kasnejše srečanje z življenjskimi težavami (Mikuš Kos, 1991). Šola
otroke tudi vzgaja, saj je poleg družine najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na
otrokovo doživljanje življenja in njegov razvoj (Peček Čuk in Lesar, 2011). Pomemben
del šole in šolskega sistema je šolski uspeh, ki pa je lahko velikokrat obremenilen za
učence. Od njih se pri vsakem predmetu pričakuje določena stopnja znanja, truda in
razumevanja, kjer za vse veljajo enake možnosti. To pa lahko tako za otroke kot za
odrasle včasih predstavlja velik izziv, saj so si učenci med seboj zelo različni; imajo
drugačna življenja, potrebe, talente, zanimanja, izkušnje, učne navade itd.
Problem učnih težav in šolske neuspešnosti je kompleksen. Otrok, ki v šoli ni
uspešen, se pogosto doživlja kot nesposobnega, odrinjenega, manjvrednega ali celo
slabega, to pa lahko povzroči različne poskuse neustreznega zagotavljanja svojega
mesta med drugimi. Nasprotno pa lahko učna uspešnost deluje varovalno in otroka
ščiti pred poglabljanjem čustvenih in vedenjskih težav, tudi ko so pri otroku navzoči
drugi ogrožajoči dejavniki (Magajna, 2008). Šolska neuspešnost lahko pri otroku
povzroča čustvene težave, ki navzven niso vedno vidne, vendar se večinoma izražajo
s tesnobo, depresivnostjo, psihosomatskimi znaki, vedenjskimi motnjami in
zmanjšano

delovno

učinkovitostjo.

Nekateri

otroci

pa

si

nadenejo

masko

neprizadetosti in podcenjevanja pomena uspeha (Mikuš Kos, 1991).
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Razvijanje pozitivnega
odnosa do učenja

Preden se spustimo v nasvete in tehnike o učenju, še nekaj nasvetov o
odnosu, ki lahko pripomorejo k bolj produktivnemu učenju in širšemu
razumevanju otroka.
1. Prisluhnimo otroku: pri učnih težavah je dobro, da učencu pustimo, da sam
pove, kje vidi težavo, in mu stojimo ob strani, da najde svoj način učenja.
Odrasli včasih definiramo probleme otrok in jih razvrstimo po pomembnosti
ter zastavimo pot do rešitve glede na naše izkušnje in to, kar so nas učili,
namesto da bi otrokom zares prisluhnili, jim verjeli, soustvarjali (Čačinovič
Vogrinčič, 2008). Psihologinja in socialna delavka Gabi Čačinovič Vogrinčič
(2008) pravi, da »bi učenec moral imeti glavno besedo, da bi sebi in nam
pojasnil, kako se loteva učenja, česa ne razume, kje se izgubi. Učenec je
ekspert za svoje izkušnje in njegovo ekspertnost potrebujemo odrasli in
učenec sam. Če procesa pomoči pri šolskem neuspehu ne zastavimo tako, da
ga soraziskuje in soustvarja tudi učenec, njega in sebe usodno prikrajšamo
za to, da bi učenec in mi odkrili njegovo kompetentnost«.
2. Nismo vsemogočni: Vsi si želimo, da bi otrokom pomagali, da bi zacveteli,
dobili dobro oceno in napredovali v življenju. A žal na to velikokrat nimamo
toliko vpliva, kot bi si želeli. Če se otrok nahaja v hujših življenjskih stiskah, je
razumljivo, da mu šola v tistem trenutku ne predstavlja največje prioritete in
da se tudi ni sposoben tako produktivno naučiti, kot kateri drugi učenec. In
to ne glede na to, koliko truda, časa in energije mi v to vlagamo.
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3. Razlikovanje med zunanjo in notranjo motivacijo: Notranja motivacija je
tista, ki jo mora vsak posameznik najti sam in se notranje motivirati, zakaj se
učiti (npr. to, da se bo zaradi boljših ocen bolje počutil, bo uspešnejši, bo več
vedel, itd.). Zunanja motivacija pa je tista, ki prihaja iz okolja (npr. starši
obljubijo izlet, žepnino, itd.) (Podplatnik, 2020). Otroci so pogosto zunanje
motivirati, zato je dobro poudariti tudi vidike učenja, ki spodbujajo notranjo
motivacijo. Verjetno tudi sami z večjo efektivnostjo opravljamo izzive, za
katere smo notranje motivirani.
4. Otrokom postavljajmo meje: S postavljanjem mej (npr. najprej sledi učenje
in potem igra oz. odmor) otroku pokažemo, da je učenje pomembno zanj. Na
ta način ga naučimo organiziranosti in neodvisnosti, kar pripomore k
otrokovemu samostojnešemu učenju. Namen omejevanja torej ni nekaj
prepovedati, ampak ponotranjanje učnih navad. Meje nam omogočajo, da
delujemo proaktivno in preventivno. Z otrokom tako vzpostavimo bolj zdrave
odnose, ker ne napadajo, obsojajo

njegovega vedenja in ne ocenjujejo

njegove vrednosti. Namesto tega, da na primer otroka zmerjamo, kako je len
in brezbrižen, ker zamuja in ga moramo vsi čakati, mu s postavljanjem mej
jasno povemo, da mora biti ob določenem času pripravljen, če želi sodelovati
z nami (Bluestein, 1998).

Kdaj se nam lahko zdi, da se situacija z otrokom nikamor ne premakne. Da
ne napredujemo, ne glede na to, kaj storimo in koliko truda vložimo. To so
velikokrat zelo težki občutki. A ponovno, nismo vsemogočni in otroka
velikokrat ne moramo prepričati, da je to, kar se nam zdi zelo pomembno,
pomembno tudi otroku. Vendar se moramo zavedati, da smo, tudi če
trenutno ni videti napredkov v otrokovem šolskem uspehu, vedenjskih
vzorcih in načinu življenja, zanje zelo pomembni! Od nas namreč s tem, ko se
vsakič znova dobivamo in trudimo, dobivajo informacijo, da jim nekdo stoji
ob strani, jih podpira, pomaga, da imajo nekoga, na katerega se lahko
zanesejo.
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Nasveti in tehnike za
uspešno učenje
Sedaj pa še nekaj konkretnih nasvetov in tehnik o tem kako se z otrokom
bolj produktivno učiti. Začeli bomo z nekaj enostavnimi koraki, s katerimi
lahko olajšamo pot šolske snovi v možgančke.
1. korak: urejen prostor. Za učenje je potreben miren prostor, v katerem se
počutimo sproščeno, udobno in nas nihče ne moti.
2. korak: priprava tedenskega urnika. Izpolnjevanje obveznosti je namreč dosti
lažje, če so dnevi strukturirani.
3. korak: učni tip. Skupaj z otrokom lahko ugotavljamo, na kakšen način si
hitreje zapomni učne vsebine in kako se lažje uči (učenje na pamet, miselni
vzorci, ponavljanje na glas, risanje itd.). Poznamo vidni (vizualni), avditivni
(slušni) in kinestetični (čustveno gibalni) tip.
V
spodnjem
kvizu
lahko
izveste,
kakšen
učni
tip
je
otrok:
https://nasvetizaucenje1.wordpress.com/ucni-tipi/
4. korak: izkustveno učenje. Ljudje se pogosto največ naučimo skozi izkušnje,
zato lahko znanje preverjajmo na različne izkustvene načine. Pri matematiki
je to vaja in preizkusni računi, pri kemiji so to lahko eksperimenti, pri
slovenščini preverjanje znanja npr. na spletu ipd.
5. korak: individualni načrt učenja. Skupaj z otrokom lahko v tabeli pripravimo
mesečni pregled učenja, kamor vpišemo vse pomembne datume ocenjevanj
in koliko časa otrok porabi za določen predmet in ocene. V tabelo lahko
zapisujemo otrokove zastavljene cilje (kaj, kdaj in koliko časa se bo učil) in
osvojene cilje.
6. korak: pavze. Različni viri kažejo, da popolna koncentracija traja približno
20 do 30 minut, nato pa začne upadati (Bortek, Kurtović, Popovič, 2019).
Zato je pomembno, da si med učenjem privoščimo tudi krajše, petminutne
odmore.
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Tehnika pomodoro
Tehnika pomodoro je zelo preprosta in učinkovita, njeno bistvo pa je
upoštevanje pravilne razporeditve časa za delo in odmor. Povzamemo jo
lahko v sledečih korakih:
1. Otrok izbere nalogo, ki jo želi/mora opraviti.
2. Čas nastavi na 25 minut.
3. V tem času naj otrok zbrano dela in vztraja, dokler se ne izteče 25 minut.
4. Po 25 minutah dela si otrok vzame petminutni odmor in počne nekaj, kar
ni povezano z delom za šolo.
5. Po petih minutah odmora se otrok vrne k delu za novih 25 minut.
6. Ko otrok zaključi četrto ponovitev, sledi daljša pavza, običajno od 10 do 20
minut.

Bralna strategija V-Ž-M
Dobro je, da se otroci naučijo, kako se učiti. Tu nam je lahko v pomoč bralna
strategija V-Ž-N: kaj vem

(o določeni temi, učni snovi), kaj želim izvedeti,

naučil_a sem se.
Gre za preglednico, sestavljeno iz treh stolpcev, ki učencem pomaga pri
pridobivanju informacij oziroma znanja pri branju besedil. Preko prve
iztočnice (kaj vem) lahko ugotovimo, kakšno je predznanje otroka, katere
informacije ima in katere so netočne. V drugem stolpcu (kaj želim izvedeti o
tem) otroka spodbudimo, da oblikuje vprašanja o tem, kaj si želi izvedeti,
oziroma da skuša uganiti, kaj bo prebral. Tretji stolpec (kaj sem se naučil_a)
lahko učenec izpolni takoj po branju ali kasneje (npr. za domačo nalogo),
odvisno od dogovora. Informacije naj preveri s tistimi v prvem stolpcu in z
vprašanji.
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(Preglednica povzeta po Juršić, 2008)

(Slika pridobljena v Juršić, 2008)
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Paukova metoda
Otroka lahko spodbujamo k bolj samostojnemu učenju tako, da mu
predstavimo Paukovo metodo:
1. Otrok pozorno prebere besedilo.
2. Besedilo še enkrat prebere in podčrta pomembne informacije. Le-te
zapiše v desni stolpec (kot izvleček, bistvene povedi, ali ključne informacije).
3. Iz desnega stolpca izpiše v levi stolpec le ključne besede ali informacije.
4. V spodnji vrstici na kratko povzame besedilo.
5. Nato list prepogne in ponavlja snov s pomočjo levega stolpca.
6. Če ne gre, pogleda v desno kolono, kjer je več informacij.
7. Po potrebi lahko iz izvirnega besedila še kaj dopolni na levi ali desni strani.
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