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Temele pentru acasă 

 

PROBLEMA 

 copilul se ceartă; 

 plânge când e vorba de teme; 

 are slabe abilităţi de organizare şi învăţare; 

 eşuează în scrierea sarcinilor; 

 îi lipseşte independentă de învăţare a abilităţilor; 

 se zbate să termine sarcinile; 

 

SEMNE ŞI SIMPTOME 

Este rar să găsim un copil căruia să îi placă să facă teme de casă. Majoritatea ar prefera să alerge 

sau să se distreze. Semne care necesită o soluţie: 

 Bătălii constante. Copilul plânge, se ceartă, face crize, urlă. Relaţia cu el devine o luptă 

dureroasă în fiecare seară; 

 Manipulare. Copilul va spune că nu are teme sau că le-a teminat; 

 Lipsa provocării. Temele sunt considerate ca fiind plictisitoare sau inferioare capacităţii 

copilului; 

 Eforturi pentru a învăţa. Sarcinile sunt prea grele şi superioare abilitaţilor copilului, 

învăţarea este dificilă; 

 Dependentă. Adesea cineva începe şi termină munca copilului dvs; 

 

 

 



             
 

   

 
 
Organizaţia Salvaţi Copiii         Tel.:    +4021 316 61 76        Asociaţie de utilitate publică       Membru al Save the Children  
Intr. Ştefan Furtună 3, Sector 1        Mobil: +40744 36 09 15        prin H.G. 2262/ 2004           International 
010899, Bucureşti, România         Fax:    +4021 312 44 86         Operator de date cu caracter     www.savethechildren.net            
Înregistrată la Jud. sect. 1         rosc@salvaticopiii.ro              personal nr. 16481                     info@save-children-alliance.org 
Dosar nr. 1334/ PJ/ 1990                 www.salvaticopiii.ro                    
           

                            
                                             

SOLUŢIA 

Pasul 1. Intervenţie timpurie 

 Excludeţi potenţialele probleme. Prima sarcină este să depistaţi cauza problemei. 

Următoarea lista ar putea cuprinde cele mai frecvente cauze: 

 Sunt sarcinile superioare sau inferioare abilitaţilor copilului dvs? 

 Este clasa, curriculumul sau programul şcolar prea greu? 

 Are nevoie de sprijin pentru a recupera? 

 Este uşor de distras? Are deficit atentional? Are nevoie de a-i fi dezvoltate abilităţile 

de învăţare şi organizare pentru a reuşi? 

 Clipeşte excesiv, are strabism? Are nevoie de un consult oftalmologic? 

 Ar putea avea nevoie de o evaluare psihologică ca urmare a unor probleme 

emoţionale sau de învăţare? 

 Îl împiedica stresul să se concentreze? 

 Problemă are într-adevăr în legătură cu fugă de teme? 

 Faceţi copilul să înţeleagă că temele nu sunt o alegere. Încă de la început afişaţi o atitudine 

fermă, serioasă faţă de teme. Subliniaţi ideea: „Munca înainte de joacă"; 

 Dezvoltaţi un calendar pentru teme; 

 Aflaţi care sunt aşteptările învăţătoarei/profesorului. Cu cât relaţia dintre dvs. şi învăţătoare 

este mai bună, cu atât este mai pozitivă experienta şcolară a copilului. Fiţi clari în ceea 

ce priveşte aşteptările învăţătoarei şi regulile privind realizarea temei de casă astfel 

încât toată lumea să fie pe aceeaşi poziţie;  

 

Pasul 2. Răspuns rapid. 

 Evaluaţi-vă rolul. Care este atitudinea dvs. în faţa acestor bătălii? De exemplu: vă certaţi 

cu el? Sunt aşteptările dvs. realiste? Sunteţi consecvenţi cu aceste aşteptări? 
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 Creaţi un loc special pentru realizarea temelor. 

 Stabiliţi o rutină pentru început. Stabiliţi un timp potrivit pentru începerea temelor după 

şcoală. 

 Rămâneţi pozitivi. Lăudaţi acele momente în care copilul dvs. lucrează la teme, începe 

fără dvs. Lăudaţi-l în fiecare moment; 

 

Pasul 3. Dezvoltare de obiceiuri pentru schimbare 

 Învăţaţi copilul să îşi planifice activităţile. Învăţaţi copilul să facă liste pe care să noteze care 

sunt priorităţile sale; 

 Împărţiţi sarcină în mai multe părţi. Ajuta în special copilul care are dificultăţi de 

concentrare asupra unei sarcini sau care este copleşit de aceasta; 

 Realizaţi ce e mai greu pentru început. Vă ajuta copilul să îşi păstreze concentarea mai mult 

timp; 

 Verificaţi tema realizată de copil; 

 Stabiliţi o consecinţă în caz de nerealizare a temei; 

 

AŞTEPTĂRI REALISTE PE ETAPE DE VÂRSTĂ 

 

Vârsta preşcolara. La această vârstă, cea mai des întâlnită temă de casă este împărtăşirea 

activităţilor realizate la grădiniţă; învăţaţi copilul abilităţi de organizare a ghiozdanului şi de 

realizare a sarcinilor de la grădiniţă în acelaşi loc, zilnic. Este recomandată efectuarea consultului 

oftalmologic în jurul vârstei de trei-patru ani; 

 

Vârsta şcolară. Este perioada cea mai potrivită pentru implementarea unei rutine faţă de 

realizarea temelor de casă; realizarea temelor să aibă loc în acelaşi spaţiu în fiecare zi. Învăţaţi 

copilul să treacă temele în caiet, să îşi facă ghiozdanul şi cereţi învăţătoarei să clarifice anumite 
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sarcini neclare înainte să ajungă acasă; 

 

Adolescenţa. Independentă în realizarea temelor este crucială pentru a uşura sarcinile şcolare. 

Creşte numărul proferorilor şi materiilor şcolare, aşadar organizarea sarcinilor este esenţială pentru 

a avea succes. Fiţi atenţi la creşterea stresului faţă de sarcinile şcolare, care poate apărea la această 

perioadă de vârstă din dorinţa de reuşită. 


