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Jak udržet své dítě motivované

Tabulka bodů (z programu Fast ForWord):

Promluvte si se svým synem nebo dcerou o tom, čeho by chtěli dosáhnout jako 
odměnu za práci v programu (např. túra, výlet do knihkupectví, extra čas na iPadu 
mobilu nebo X-boxu, nějaká aplikace, večeře s kamarádem nebo pronájem filmu, 
nápadům se meze nekladou). Někteří rodiče dokonce použijí peníze jako pobídku; 
existuje však mnoho dalších možností a nápadů, které s nimi můžete vymyslet!

 Sledujte každý den získané body pomocí naší motivační tabulky. Udělejte si čas 
na projednání dosažitelných cílů se svým lektorem při určování vhodných cílů 
celkového počtu bodů. Starší studenti si mohou body zapisovat a sledovat sami a  
usilovat o týdenní celkový součet (na základě úspěchů z předchozího týdne). 
Sledování svých bodů dává žákům a studentům pocit odpovědnosti! 
(I když body nesouvisejí přímo s úspěchem v cvičení, mohou být použity k 
motivaci studentů.)

 Rozhodněte se, kolika dní v týdnu práce s programem budou muset děti 
dosáhnout, aby dostali svou odměnu (začněte s menší odměnou a zvyšujte 
odměnu, jak důsledně budou v dalších týdnech a měsících dosahovat svého cíle). 
Děti mají rády výzvy a budou usilovat o dosažení vyšších očekávání, pokud věří, 
že tyto cíle je možné dosáhnout, takže se nebojte trošku "přitlačit", abyste z nich 
dostali více.

 Připomínejte jim, proč v programu pracují a čeho chtějí dosáhnout. Znovu a 
znovu to opakujte a připomínejte jim odměnu, které se snaží dosáhnout. 
Nemějte obavy, pokud se každý týden rozhodnou pro stejnou odměnu. 
Chceme, aby se cítili motivovaní a zapojeni!

Dělejte si přestávky

 Pamatujte, že jak Vaše dítě pracuje s programem Fast ForWord, jeho mozek 
prochází skutečnými fyzickými změnami. Může to být pro něho únavné. Nabízejte 
přestávky podle potřeby (ale ne během jednotlivých cvičení). Pro většinu studentů 
se časem jejich výdrž vytrácí, takže je potřeba s tím počítat.

 Nabídněte svačinu, pití nebo krátkou procházku, abyste si na chvilku oddechli a
odpočinuli si.

 Pracujte s programem podle nějakého režimu. Například pracujte tři dny a pak si
dejte jeden den volna. Můžete to postupně zvyšovat, když to půjde, například
práce s programem pět dní a pak den volna.
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Ať je to výzva a dávejte jim na výběr

 Po sdílení týdenního pokroku se svým dítětem si společně stanovte několik 
cílů. Zeptejte se jich, čeho chtějí dosáhnout. Zeptejte se: „Myslíš si, že 
můžeš získat + 5% pokroku v Jumper Gym za týden?“ a rozhodnout o 
rozumném cíli, o který se dítě bude snažit.

 Nechte své dítě, aby mělo pocit kontroly a aby si mohlo zvolit, v jakém pořadí
bude provádět jednotlivá přiřazená cvičení.

 Pokud Váš syn nebo dcera používá ipad nebo notebook, dovolte jim například
změnu pozadí (pokud to nebude pro ně rozpylující).

 Další výzvou je požádat dítě, zda dokáže provádět některá cvičení se
zavázanýma očima (například Spin Master, Galaxy Goal, Lunar Leap a Meteor
Ball). Toto může fungovat při použití klávesových zkratek v počítači.

Nezapomeňte

 Vždy dítě chvalte, kdykoliv si to zaslouší. Gratulujte vašemu dítěti k dobře 
odvedené práci. Pokud udělali něco dobře, poukažte na to. Umožněte jim 
sdělovat Vám své myšlenky a pocity a ujistěte se, že se o ně podělíte také s 
lektorem.

 Určitě si udělejte čas na zodpovězení otázek svých dětí - a často se ptejte, zda 
mají nějaké další otázky. Udělejte si čas na diskusi o tom, proč program dělají a 
jak jim může pomoci. Udělejte si čas, abyste je opravdu poslouchali, když mluví a 
když vyjadřují své myšlenky a pocity. Povzbuzujte jejich sebereflexi. Většina dětí 
chce uspět; potřebují pomoc, aby zjistili, co musí udělat, aby se dostali, kam 
chtějí. Jedním ze způsobů, jak motivovat vaše dítě, je přimět je, aby se na sebe 
důkladně podívaly a určily své silné a slabé stránky. Děti jsou více motivovány, 
když si vytvářejí  tento druh hodnocení samy o sobě (spíš než když je hodnotí 
učitelé nebo rodiče). To jim dává pocit, že mají na starosti vytváření svých 
vlastních cílů.

 Podívejte se se svou dcerou nebo synem na videa dostupná na  http://

www.scilearn.com nebo http://www.fastforwordhome.com nebo na 
www.scilearn.cz Poslechněte si reference a ohlasy mladých lidí, kteří říkají, 
jak jim Fast ForWord pomohl dojít tam, kde jsou dnes.

 Buďte nadšení a své nadšení sdílejte. Pokud jste vy nadšeni možnými změnami,
které mohou nastat, budou vaše děti také mnohem více nadšeni z učení a
jednotlivých cvičení programu.

http://www.fastforwordhome.com/
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Pamatujte si!!

 Středoškoláci jsou motivovány vědomím, že mají na výběr. Hledají nezávislost 
a chtějí být vyslechnuti. Umožněte svému dítěti, aby bylo vyslechnuto tím, že 
mu poskytnete výběr toho, co a jak se učí.

 Vystavte jejich práci, včetně certifikátu dokončení (dejte certifikáty/
bodové tabulky na lednici nebo je nějak zveřejněte pro celou rodinu). 
Nechte děti vidět jejich pokrok, kterého dosáhli. Nikdy nejsme příliš staří 
na to, abychom viděli naše jméno nebo naši práci v centru pozornosti!

 Některé studenty znepokojuje, když se jim nedaří dobře - vyvolává to v nich 
úzkost. Dejte svému synovi nebo dceři najevo, že když mu něco nejde (nebo 
nezvládá konkrétní dovedností nebo cvičení), tak to není konec světa. 
Nabídněte podporu bez ohledu na to, jaký je konečný výsledek, a zajistěte, 
aby se studenti necítili tak tlačeni nadměrným očekáváními, že to spíš 
vzdají. Jsme tu, abychom Vám pomohli na každém kroku!




