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TEŽAVE Z NAJSTNIKOM

Odgovarja mag. Katarina Kesič Dimic, na Ringaraja strokovnjaki

(objavljeno na www.ringaraja.net, december 2011)

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!

Imamo težave s 16. letnim sinom. Obiskuje 2. letnik srednje šole. Sicer nikoli ni bil posebej

zagnan in vzoren učenec. Uspeh je katastrofalen, pri večini predmetov negativne ocene, in

učitelji pravijo da je med poukom zelo moteč. Moti pouk, se sprehodi med uro, ali pa celo spi

med poukom in zato ga kar naprej zapisujejo v dnevnik in posledično temu sledijo vzgojni

ukrepi. Učiteljica je predlagala, da poiščemo pomoč pri svetovalki oz. psihologinji, ker pravi

da vse kaže, da ima fant težave oz. se skuša tako dokazovati, da je v središču pozornosti.

Doma sicer nimamo težav, je bolj len in je treba včasih 10x reči da npr. pospravi sobo ali

odnese smeti.... sicer pa je zagnan športnik- 4x tedensko obiskuje treninge. Svetujte mi

prosim kaj storiti - na kak način ga spraviti na pravo pot.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ODGOVOR:

Šestnajstletni mladostnik je oseba, ki naj bi se že zavedala posledic svojih dejanj in za njih

nosila odgovornost.

Premisliti bi bilo potrebno, ali si je fant izbral ustrezno srednjo šolo. Ga program (kasneje

poklic) sploh zanima, je program morda prezahteven (ali premalo zahteven), je bila izbira te

srednje šole njegova ali odločitev staršev?

Najpogosteje posamezniki, ki ne upoštevajo različnih šolskih ukrepov, ne priznavajo

avtoritete, so pomanjkljivo spoštljivi, manj empatični in slabše socializirani.

Omenjate, da prav tako doma ne izpolnjuje svojih obveznosti, da ga morate dolgo priganjati.

Dobre delovne navade (skrb za svojo sobo, pomoč v gospodinjstvu in ostalih hišno – vrtnih
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opravilih) so pot do dobrih učnih navad, brez katerih pa se slej ko prej ustavi tudi zelo bistrim

učencem (dijakom, študentom).

Z vašim sinom bi bilo potrebno sestaviti dogovor, saj je potrebno kaznovati njegovo vedenje

in odnos do vseh odraslih avtoritet . Dokler ne izboljša vedenja in uspeha v šoli ter začne brez

priganjanj izpolnjevati domače dolžnosti, ima prepoved obiskovanja treningov (in odvzem

ostalih prioritet: TV, računalnik …). Prav tako razmišljajte o ukinitvi žepnine (če jo ima).

Najprej pa morate sebi zastaviti najbolj poglavitno vprašanje: koliko ste pripravljeni žrtvovati,

da boste dosledno stali za svojimi zahtevami. Brez tega bo namreč vajin dogovor kaj kmalu

splaval po vodi.

Vabim vas tudi k poslušanju radijske oddaje o učenju in motiviranju:

http://www.youtube.com/watch?v=ub8GzuJP4wU


