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Unele familii se confrunti cu probleme extreme sau atipice.
Strategiile explicate in aceasti carte vor fi de ajutor, insi este
posibil si nu fie suficiente pentru a aborda corespunzitor toate
problemele complexe. Aceasti carte a fost scrisi doar in scopuri
de autoperfecfionare. Nu este meniti si inlocuiasci diagnosticul,
sfaturile sau tratamentul medicale, psihiatrice sau psihologice, gi
nici metodele didactice consacrate sau consultaliile unui profesionist calificat.
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Cum se desfasoara temele
la

voi acasa?

Din moment ce suntefi interesafi de aceasti carte, am o binuiali
ctr la voi acasi temele nu sunt o plicere - pentru voi sau pentru
copilul vostru. Iati unele dintre plAngerile pe care le aud cel mai
des din partea pirinlilor atunci cAnd vine vorba despre teme:
Trebuie sd stauldngd el tot timpul. Altfel, tncepe sd se uite pe geam.
Spune cd tema este prea grea, ilar abia gi-a aruncat ochii peste ea.

Incercarea de a face fayd temelor a ffei copii md scoate din minpi.
Toyi au nevoie de mine tn acelagi timp.
lmi spune mereu cd nu are telne de fdcut, dar acest lucru nu poate

fi

adevdrat.

Problemele legate de teme duc la conflicte ln multe familii: pirinfii
ii ignori sau le rispund

cicilesc copiii sau adolescenlii, aceqtia

nerespectuos, pirinfii se plAng gi le arunci reproguri, apoi copiii
se plAng gi le reprogeazi la r6ndul lor.
Nu este nevoie ca temele si fie iadul pe

pimint. Nici micar nu

trebuie si duci la ciondineli. Nici copilul vostru, nici voi nu trebuie
sA percepeli temele ca pe o corvoadi sau o restricfie. Acestea nu

si fie o pacoste care si vi ocupe serile gi weekendurile gi
care si minince ore in gir din timpul vostru. Temele pot deveni o
plicere atat pentru voi, cit Ei pennrr cel mic!
trebuie

@im
si

Cum

si-fi ajuli copilul
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la teme su calm qi

flri

stres

in orice caz, este improbabil ca aceaste situalie incAntitoare
weodati daci ne lisim copiii si iqi administreze

se realizeze

singuri timpul gi lucrul qi si se automotiveze de unii singuri. Existi
mai multe $anse ca temele si fie agreabile Ei productive daci pirinfii sunt dispugi si supravegheze procesul de lucru decAt daci lasi
aceasti responsabilitate in seama copiilor, care prin definifie sunt

imaturi.
Gindul de a prelua controlul vi se poate pirea foarte descurajator, chiar imposibil, in special daci, pe moment, vi confruntaqi
cu impotrivirea, refuzul sau lipsa de respect a copilului. insi,
de fapt, preluarea controlului poate fi o experienfi agreabili,
antrenanti qi relaxanti. Este mult mai plicut si delinegi controlul qi si vedefi ci acasi lucrurile merg (in cea mai mare parte a
timpului) a$a cum vi dorili decAt si vi simlili frustrafi, poate
chiar disperafi, atunci cAnd viala de familie nu functioneazi
dupi principiile voastre.
Atunci cAnd temele devin plicute gi productive (da, este posibil!), togi membrii familiei se pot relaxa. Copiii au parte de mai mult
timp de recreere, firi a se simli vinovagi. Piringii au satisfaclia de
a-gi vedea copiii dezvoltAnd obiceiuri importante, care le vor fi de
folos pentru tot restul viefii.
Problemele cu temele rareori aparizolat. De exemplu, multi copii
amAni inceperea temelor p6ni foarte aproape de ora de culcare, pentru ci in prima parte a serii stau cu ochii lipili de ecran. Este foarte
posibil ca trn copil sau un adolescent obosit si nu dea randament
maxim la teme. Mintea sa este lenegi, aqa ci procesul de gAndire
duteazi mai mult. Poate ajunge si stea treaz cu mult peste ora de culcare pentnr a tennina temele. Apoi, dimineafa, deloc surprinzitor, ii va fi greu si se ridice din pat. Iar cind intr-un final va reugi
si faci acest lucru, este posibil si fie morocinos gi ugor de distras.
Obiceiurile legate de efecTirarea temelor suntin mod fundamental corelate cu aceste puncte critice: ora de culcare, timpul petrecut
in fala ecranului, trezitul de dimineafi, activiti,tile extracurriculare qi socializarea cu prietenii. Agadar, daci vrem si imbunitifim

obiceiurile copilului nostru in ceea ce privegte efectuarea temelor,
nu este suficient si ne gAndim doar la ce se intimpli in timpul
scrierii acestora. Trebuie mai degrabi si ne tratim familia ca pe un
mic ecosistem qi si avem griji cum funcfioneazi pe tot parcursul
zilei in loc si ne concentrim doarpe simptomele disputelorlegate
de teme.

in cadrul acestei cdrfi vi voi cere si facefi unele lucruri in mod
diferit, si vi disciplinali pentru a stabili din ce in ce mai multe
obiceiuri plicute gi productive legate de teme gi si renunfafi la
acliunile ce conduc la opusul acestora. Aici mi voi concentra exclusiv pe efectuarea temelor. in volumul-pereche al acestei cir\i, Cum
sd-fi creEti Si sd-fi educi copilul cu calm Sifdrd stres, am adunat un
set complex de strategii prin care pirinfii ii pot ajuta pe copii si
devini din ce in ce mai cooperanfi, increzitori, motivafi, atenfi,
in ce mai mult pe propriile puteri. Cartea de fali
rezumi aceste strategii qi vi arati cum ele pot fi aplicate in mod
particular in cazul temelor.
Una dintre caracteristicile sistemelor este ci produc de fiecare
dati un rezultat previzibil. Acest sistem de ,treme Ugoare gi Firi
Stres" duce atAt la dezvoltarea unor obiceiuri plicute gi productive
lcgate de efectuarea temelor, cAt gi la sporirea increderii de sine a
copilului gi la adoptarea unei atitudini mai relaxate de citre pirinf,.
Aceasti carte vi va invifa cum si lucrali cu incredere cu copilul
vostru, cum si rimAnefi calmi gi si delineli controlul, chiar gi

bizuindu-se din

ce

atunci cAnd nu

vi simfili

foarte increzitori ln propriile fo4e. De

vi

va arita cum si impi4igi in segmente mai mici temele
gi deprinderile pe care copilul vostru trebuie si le stipineasci penasemenea,

tru a-gi atinge potenfialul maxim atunci cdnd vine vorba de teme.
Acest lucru este important pentru ci wem si ne obignuim copiii si
invefe ceea ce trebuie, in loc si treaci pur gi simplu prin informalie,
in timp ce jumitate din mintea lor este in alti parte. Cartea de fafi
poate chiar si vi invefe si vi distrali ficAnd acest lucru.
Cea mai lungi cilitorie incepe cu un singur pas... cu inci unul...
qi

inci unul.

Cap ito
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Ce este ,,succesttl

;colar'$i

de cB conteazi at0t de mult?
pirinli, dorim si ne vedem copiii atingAndu-gi potenfialul maxim.
Vrem si-i ajutim si oblini tot ce sunt capabili si obflni. Iar pentru
Ca

majoritatea copiilor, o mare parte din reugita la care speri pirinf,i
inseamni,,si invete bine".
Pirinfii qtiu ci succesul qcolar conteazi, deoarece:
o Copiii sunt in mod natural mai veseli gi mai entuziaqti atunci
cAnd aptitudinile lor inniscute sunt explorate gi exploatate

o
o
o

la nivel maxim.
indeminarea duce la incredere.

Deprinderile Ei obignuinlele invilate la gcoali se vor dovedi
extrem de utile mai tArziu in viafi, in cadrul studiilor ulterioare, la munci, in relafli gi in cadrul activitifilor de relaxare.
$coala este ,,locul de munci" al unui copil, iar societatea ia
aceaste munci foarte in serios. Piringii, rudele gi chiar 9i

striinii intreabi:
Cum e la Scoald?
Ce invepi?

Cum merge cu

o

cititul (sau cu matematica)?

Pe drept sau pe nedrept, un copil este adeseori judecat,

in curAnd ajunge si

iar

se judece pe sine insugi in funclie de

@ im I
o

rateme cu carm qi rdrdstres
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rezultatele sale gcolare. Cei de vArsta lui observi Ei ei acest
lucru gi vorbesc despre succesul gi insuccesul gcolar.
Atunci cAnd unui copil nu ii place ,slujba" pe care o are sau
atunci cAnd are in mod constant rezultate slabe, el nu are oppunea de a se reprofila, aga cum o avem noi. Poate suferi in liniqte
sau se poate manifesta zgomotos, acest lucru constituind o

problemi atatpentru el, cit

gi pentru cei din

jur.

Daci le permitem copiilor nogtri si piardi timpul gi si igi faci treaba
firi tagere de inimi sau la repezeali, neglij6nd detaliile, nu vor avea
multi satisfac$e de pe urma ei. Nu vor fi mAndri de ei ingiqi gi nu vor
invifa tot ceea ce sunt capabili si invefe. CAnd le cerem si-gi dea silinga,
copiii simt ci au parte de mai mult succes. Devin mai increzitori, mai
motiva$, se bazeazi mai mult pe propriile puteri, sunt mai aten$, mai
cooperanf, gi mai pu$n incepe,tinaf,. fuadar, at6t pentru binele nostru,
cet $i al celor mici, trebuie si ii ajutim si ,,invefe cum si firvefe".
Cum ne putem ajuta copiii si aibi succes la gcoali? Cum ii putem
ajuta si invefe si Ie placi provocirile gi si fie m6ndri cind igi dau silinla?
Pentru a atinge aceste scopuri, trebuie si ne ghidim in mod constant
copiii spre adoptarea unor obignuinte utile. Aici intervin temele:
obignuinfele productive legate de efectuarea temelor le permit
copiilor si beneficieze la maximum de acestea;
copilul va remane cu aceste obiceiuri, care ii vor folosi gi Ia gcoali;

'

o
o
o

e
o

standardele gcolii;
cAt de bine se descurci un copil la acea materie 9i in indeplinirea standardelor gcolii.

ingrijoreazi pentru ci nu gtiu cum si scoate la
suprafafi ce e mai bun din copiii lor. Am vizut cu tof,i cum pAni gi
rrn copil st:ilucit poate ajunge si aibi rezultate sub agteptiri, daci nu
cste ajutat si dezvolte obignuinfe pozitive gi deprinderi elementare
solide. Un tati ingrijorat gi confuz a spus odati: ,,Nu am nicio idee
cum ag putea si-mi ajut fiul si revini pe figagul normal. Eu gi soSa
rnca stim neajutorali pe margine, in timp ce biiatul nostru se afundi
tlin ce in ce mai mult in obiceiuri diunitoare".
Din fericire, un copil care invali sau se concentreazi mai greu
ttccAt allii poate si aibi succes gi si simti acest lucnr, daci primeqte
instruirea potriviti pentru tipul siu de gAndire. Un copil sau un adolcscent cu deprinderi solide legate de invilarea eficienti gtie cum si
irrvcfe, qi asdel, irrvilatul i se pare mai plicut. El de$ne instrumentele
nccesare pentru a-gi fructilica potenfialul mental.
Daci potenflalul siu este foarte ridicat, ne putem a$tepta ca acest
copil si stipAneasci deprinderile gi cunoqtingele la un nivel inalt. Daci
potenjialul este limitat, procesul de invilare i se va pirea mai greu,
nrai anevoios qi mai frustrant. Este posibil si nu aibi ambrf,i gcolare,
lnsi tot igi poate atinge potenFalul maxim.
Mulfi perinp

se

paginpi pot avea o influenli majori in efectuarea.temelor.

ln general, copiii se poarte ca gi cum scopul temelor ar fi pur gi
simplu si fie scrise c6t mai repede. Ca adu{i, noi Etim ci temele pot
avea urmitoarele scopuri foarte importante:
o exersarea, recapitularea sau memorarea pentru a intiri nofiunile invifate;
o explorarea unui nou aspect al unui subiect
o stabilirea obiceiurilor de lucru productive.
ln plus, prin intermediul temelor, pirin$i pot deveni congtien$ de:
o materia predati;
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