Podsumowanie zajęć z psychologiem i
pedagogiem szkolnym w klasach ósmych
SP15 w ZG w roku szk. 2019/2020

Egzamin !

Czy jest się czego bać !?
Opracowały:
psycholog A. Sobiechowska
pedagog K. Gwara



W październiku zeszłego roku odbyły się
zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym
na temat uczenia się do egzaminu
ósmoklasisty. Wypełnialiście również ankietę,
dotyczącą przygotowania do egzaminu. Na
pytanie ankiety: „Ile czasu dziennie poświęcasz
na naukę przedmiotów egzaminacyjnych?”
pozytywnie odpowiedziało niewielu z Was.

A.S.



Czy teraz w marcu,
miesiąc przed egzaminem
grupa uczących się
systematycznie jest
liczniejsza…? ☺ Wiemy,
że często uczniowie
odkładają niemal do
ostatniej chwili naukę,
myśląc, że jakoś to będzie,
a tydzień przed
egzaminem są coraz
bardziej sfrustrowani i
wystraszeni, żałując, że
się nie uczyli. Jest też tak,
że gdy się już w końcu
zabierają do nauki,
niestety zauważają, że
stracili zbyt dużo czasu i
w popłochu uczą, byle jak i
bez rezultatów.

Został jeszcze prawie cały
miesiąc… i jeśli od tego dnia
systematycznie zabierzesz się za
naukę, jesteś w stanie sporo
materiału opanować! A więc,
jeśli do tej pory nie poświęciłeś
jeszcze nawet jednej minuty na
naukę, możesz zacząć od teraz,
od zaraz, tuż po przeczytaniu
tej prezentacji, gdyż nie ma nic
bardziej kojącego stres i
napięcie emocjonalne miesiąc
przed egzaminem, jak porcja
świeżo wyuczonego materiału
☺





1. Stwórz ogólny
plan nauki
Oszacuj z jakich przedmiotów
najwięcej się musisz uczyć a z
jakich najmniej, oraz posegreguj
materiał na przedmioty, a
następnie rozłóż go na wszystkie
dni, w których zamierzasz się
uczyć (np. na 25 dni) oraz na
tygodnie i… trzymaj się tego planu
kategorycznie.

Jeśli nie wiesz jak się uczyć, skorzystaj ze szczegółowego schematu
tygodniowego, w którym będziesz uczył się nowego materiału i
powtarzał wcześniejszy materiał:












pierwszy dzień nauki – przyswajanie nowego materiału
drugi dzień nauki – przyswajanie nowego materiału
trzeci dzień nauki – powtórka materiału z pierwszego dnia oraz
przyswajanie nowego materiału
czwarty dzień nauki – powtórka z drugiego dnia oraz przyswojenie
nowego materiału
piąty dzień nauki – powtórka z trzeciego dnia oraz przyswojenie
nowego materiału
szósty dzień nauki – powtórka z czwartego, oraz z piątego dnia oraz z
całego materiału ze wszystkich początkowych dni
siódmy dzień przerwa od nauki ☺ Schemat ten powtarzaj w drugim, trzecim i

czwartym tygodniu z nowym materiałem.
Szóstego dnia powtarzaj zawsze cały materiał
również ze wszystkich poprzednich tygodni.



Jeśli uważasz, że z jakiegoś przedmiotu nie
dasz rady, poproś o pomoc. Możesz napisać
do nauczyciela przedmiotu, prosząc o
wytłumaczenie zagadnienia. Możesz
również poprosić rodziców o odpytanie,
albo rodzeństwo o wytłumaczenie. Możesz
też skorzystać z repetytoriów lub ze stron,
które polecają nauczyciele przedmiotowi,
czy portali naukowych z danego
przedmiotu, albo skonsultować się online z
kolegą, czy koleżanką z klasy, gdyż często
wspólnymi siłami można opracować i
zrozumieć więcej.



ucz się systematycznie, zwłaszcza teraz, gdy
został miesiąc do egzaminu, a więc dzień w
dzień z przerwami na przykład w weekend,
lub tylko w soboty czy w niedziele.

.

A.S



A.S.

gdyż w pewnym
momencie możesz
poczuć się wyczerpany
i Twoja motywacja
może się znacznie
osłabić. Dozuj sobie
materiał, wg
indywidualnych
możliwości i potrzeb.
Jedni potrzebują uczyć
się przez prawie cały
dzień z przerwami a
innym wystarczą 3 albo
mniej godzin dziennie.



czyli nie „zaliczaj”
godzin, odhaczając je
w planie, tylko ucz
się rzetelnie, ze
zrozumieniem
zagadnienia, czyli
tak, żebyś odczuł, że
się nauczyłeś, a nie
zmarnowałeś czas.
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A.S.

Komunikatory i strony do
których najczęściej
zaglądasz wyłącz na czas
nauki, gdyż jak wiesz,
potrafią one wciągnąć i
zabrać Twój cenny czas
przeznaczony na naukę.
Włącz komunikatory i
strony dopiero po nauce,
niech będą Twoją
nagrodą za dobrze
wykonaną pracę.



Rozpoznaj, czy wolisz zaczynać
od tematów łatwiejszych czy
trudniejszych. Ma to istotne
znaczenie, gdyż wykonanie
łatwiejszych da Ci poczucie
spokoju i pewności siebie,
które z kolei zwiększą
motywację do nauki. Jeśli
jednak zaczniesz od tematów
trudniejszych również może
podnieść to Twoją wartość i dać
poczucie satysfakcji i wiary w
to, że jednak potrafisz sobie
poradzić z zadaniami.



Mapa myśli umieszczona za zgodą Myślografia-J.P.

Pomagaj pamięci w
przyswojeniu i poukładaniu
sobie materiału - twórz mapy
myśli, rób notatki, fiszki,
wyróżniaj ważne treści
kolorem, twórz zakładki z
karteczek w książkach,
przyczepiaj kartki z
trudnymi treściami na
tablicach, w różnych
miejscach w domu, korzystaj
z gotowych rymowanek,
twórz własne, rysuj w
notatkach, uruchamiaj
wyobraźnię i skojarzenia, np.
księcia Krzywoustego
wyobraź sobie z krzywymi
ustami, itp. Możesz również
układać sobie pytania do
zagadnień na karteczkach z
odpowiedziami na odwrocie,
a następnie sam siebie
odpytywać z tych pytań.



Postaraj się polubić to,
czego się uczysz i wniknąć
w temat. Spróbuj zacząć
rozmowę na dany temat z
domownikami, lub
znajomymi on-line. Możesz
również poszukać
ciekawostek, lub opracowań
na temat danego
zagadnienia albo stworzyć
jakąś zagadkę tematyczną i
wysłać ją znajomym.



Połącz przyjemne z
pożytecznym – a więc na
przykład jeśli lubisz
oglądać filmy, to obejrzyj
sobie filmowe adaptacje
najważniejszych lektur.

A teraz czas na naukę…
Przyjemnej i owocnej pracy !!!
☺

