100 DNI DO MATURY J
Czas egzaminów maturalnych nadciąga nieuchronnie i warto swoim postępowaniem wspomóc
dziecko najbardziej, jak to możliwe. Przede wszystkim, umiejętnie pomóżmy
w dopilnowaniu ważnych terminów:

07 lutego
(piątek)

Ostatni dzień na ewentualne zmiany
w deklaracji maturalnej!
Wcześniej:
-

sprawdźmy razem z maturzystą na stronie wybranej uczelni,
czy przedmioty wpisane na egzamin maturalny umożliwią dostanie się
na wybrany kierunek;
- ponieważ to wiążąca decyzja maturzysty – warto pomóc ( wyrażając swoje
zdanie, ale nie narzucając swojej woli ) i ponownie porozmawiać o planach
i wspierać;
- w razie jakichkolwiek zmian, należy je zgłosić w sekretariacie szkoły
w nieprzekraczalnym terminie 07 lutego 2020 r.(piątek);
- zalogujmy się na stronę www.oke.krakow.pl za pomocą kodu, który uczeń
otrzymał ze szkoły i sprawdźmy dane, aby upewnić się, że wszystkie informacje
podane są prawidłowo.

luty - kwiecień

Czas ostatnich powtórek i uzupełniania wiedzy:
- warto pomóc w ustaleniu harmonogramu powtórzeń do egzaminu, jeśli dziecko
ma problem z systematyczną pracą; należy wtedy wyznaczyć odpowiednią
część materiału z wybranego przedmiotu, która powinna być powtórzona
w konkretnym tygodniu czy miesiącu;
- warto zapisać to na kartce papieru - w tablecie czy komputerze łatwo dokonać
zmian - a przecież chodzi nam o konsekwencję działania;
- warto też powiesić taką kartkę w widocznym miejscu, by ciągle przypominała
o postanowieniach;
- warto ograniczyć wyjścia do kina czy na imprezy (np. raz na 2 tygodnie);
codzienny krótki spacer (do 30 min) czy inna aktywność fizyczna wpłynie za to
pozytywnie na procesy myślowe;
- warto zwrócić szczególną uwagę na dietę: warzywa i owoce,
pieczywo razowe i produkty bogate w kwasy omega-3 oraz magnez (ryby,
kakao/ gorzka czekolada), aby pamięć funkcjonowała lepiej;
- i bardzo ważne – wspierać i motywować w realizacji postanowień
(„Dasz radę!”, „Wytrzymaj, jeszcze trochę!”, „Teraz popracujesz więcej,
ale już w czerwcu odpoczniesz!”)

24 kwietnia

Uroczyste zakończenie nauki w szkole średniej
Po otrzymaniu świadectwa pogratulujmy szczerze, bo bez względu na wyniki
nasze dziecko zakończyło kolejny ważny etap w swoim życiu.

25 kwietnia –
03 maja

Ostatnie dni
- ten czas warto poświęcić na jedynie spokojne przygotowania do egzaminów
i bardzo regularny odpoczynek;
- dopilnujmy właściwego czasu snu – wypoczęty umysł przyniesie więcej pożytku
niż „zakuwanie” w ostatniej chwili przez całe noce, gdyż to ostatnie gwarantuje
najczęściej tylko kłopoty z koncentracją;
- nasza (rodziców) obecność i okazana pomoc wpłyną pozytywnie
i uspokajająco pod warunkiem, że… sami nie damy się ponieść negatywnym
emocjom i pozostaniemy spokojni (negatywnie wpływają uwagi: „ucz się,
bo nie zdasz”, „Jak tam idą przygotowania do matury?” itp. - takie określenia
tylko stresują i wywołują agresję, więc nie prowadzą do konstruktywnych
działań);
- dobrze jest zadbać o spokój i ciszę w tych dniach w domu, podszykować
smaczne i pożywne potrawy, delikatnie namówić nasze dziecko na spacer
czy wyjście na basen, ewentualnie zapytać, czy w czymś możemy pomóc;
- drobne prace domowe (wyrzucenie śmieci, starcie kurzu, podlanie kwiatów,
wyjście z psem, krótkie zakupy) także dobrze wpłyną jako przerwa w nauce,
ale tylko, jeśli uczeń wyrazi zgodę (nie jest to czas na stawianie nowych
wymagań).

maj

Czas egzaminów
- nadal wspieramy i pomagamy;
- warto zrobić listę egzaminów z dokładnym zaznaczeniem daty i godziny
(różne egzaminy zarówno pisemne, jak i ustne mogą rozpoczynać się
o różnych godzinach);
- każdy egzamin to czas intensywnego wysiłku, przypilnujmy, aby nasz
maturzysta zjadł lekkostrawne, ale sycące śniadanie oraz - w dniu, kiedy
egzamin składa się z dwóch poziomów – zabrał jakieś produkty ze sobą
(kanapki, napoje – najlepiej wodę mineralną, batony muesli, itp.);
- warto pamiętać, że zdający nie może wnosić żadnych urządzeń
komunikacyjnych na egzaminy (telefon, tablet, itp.), za to zawsze powinien
mieć dowód osobisty /paszport/itp. oraz odpowiednie przybory;
po
każdym
egzaminie
nasze
dziecko
będzie
potrzebować
odpoczynku, może nawet snu podczas dnia;
- nadal jest to również czas powtórek, bo niekiedy między poszczególnymi
egzaminami jest jeden lub kilka dni przerwy;
- wyniki egzaminu ustnego podawane są jeszcze tego samego dnia
do wiadomości tylko samego zdającego, a już następnego dnia powinny być
dostępne na stronie www.oke.krakow.pl po zalogowaniu;
- wykorzystujmy każdą okazję, by pogratulować i okazać naszą troskę,
pomagamy lub nawet ratujemy - patrz niżej: „Co zrobić, gdy...”;
działamy według zasady: „Oczekuj najlepszego, ale bądź przygotowany
na najgorsze” (bez mówienia o tym J);
- w większości wypadków maj to również termin zalogowania się
i zapisania przez internet (na razie bez opłat i podawania wyników)
na wybrany/-e kierunek/-ki na różnych uczelniach.

03 lipca 2020 r.

Rozdanie świadectw dojrzałości
-

i znów mamy okazję do złożenia szczerych gratulacji – jeśli wynik jest
pozytywny nasze dziecko już wkrótce może wyjechać z domu na studia;
- jeżeli jednak wynik jest niezadowalająco niski, albo nasz maturzysta
nie zaliczył części egzaminów, powinniśmy go wesprzeć nie tylko psychicznie,
ale także bardzo konkretnie - patrz: „ Co zrobić, gdy...”

lipiec październik

Rekrutacja na uczelnie
- tak, tak – czas rekrutacji może się przeciągnąć aż do października, zwłaszcza
na kierunkach tzw. „obleganych”,
- spróbujmy wesprzeć dziecko psychicznie, logistycznie i komunikacyjnie;
- warto zachować 1-2 dni urlopu „na życzenie”, jeśli pomoc będzie potrzebna
w ostatniej chwili;
W lipcu uczelnie podają kilka list w miarę potwierdzania przez
zakwalifikowanych kandydatów chęci podjęcia studiów (tj. dostarczenia
dokumentów). W tym czasie dostają się kandydaci z najwyższymi wynikami
na dany kierunek.
W sierpniu – większość pracowników uczelni przebywa na urlopach, wobec
czego tylko na niektórych uczelniach/kierunkach pojawiają się nowe listy
(jeśli nadal są tam wolne miejsca).
We wrześniu - uczelnie podają znowu kolejne listy, jeżeli zaistnieją
jakieś zmiany, lub nadal są wolne miejsca (część przyjętych studentów
rezygnuje = zabiera dokumenty, ponieważ składali je na kilku kierunkach
i/lub uczelniach, czekając na swoje wymarzone miejsce).
Jeśli przez kilka kolejnych (podawanych przez uczelnię) terminów nie ma zmian,
szanse dostania się z dalszego miejsca spadają, ale są kierunki, gdzie nawet
po rozpoczęciu roku akademickiego pracownicy uczelni telefonują, żeby
poinformować o zakwalifikowaniu się kandydata i wtedy trzeba działać szybko!
TAK WIĘC: POWODZENIA !

CO ZROBIĆ GDY:
- maturzysta zachoruje w dniu egzaminu - organizujemy natychmiast pomoc medyczną
i zaświadczenie, które umożliwi zdawanie egzaminu w czerwcowym terminie dodatkowym
(trzeba nie tylko dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie, ale także wypełnić specjalny
wniosek);
- maturzystę w drodze na egzamin spotkało coś nieprzewidzianego, co spowodowało

spóźnienie na egzamin (awaria komunikacji, wypadek itp.) - musimy pomóc w zdobyciu
stosownego zaświadczenia i również dostarczyć je do szkoły, co umożliwi zdawanie egzaminu
w czerwcowym terminie dodatkowym;

- maturzyście udowodniono ściąganie - niestety wyrok jest natychmiastowy unieważnienie egzaminu i jedyne wyjście to podejście za rok, dlatego nie pozwólmy
na przygotowanie ściągawek;
- maturzyście zadzwonił telefon w czasie egzaminu – niestety, jak wyżej - unieważnienie
egzaminu i jedyne wyjście to podejście za rok, dlatego lepiej, żeby telefon czy tablet w tych
dniach zostały w domu;
- maturzysta zdaje maturę, ale poniżej oczekiwań – jeśli wynik jest niski na tyle, że dostanie
się na wymarzony kierunek na wybranej uczelni stoi pod poważnym znakiem zapytania, to warto
sprawdzić ten sam kierunek na innych uczelniach lub zastanowić się nad kierunkiem podobnym;
sporo osób podchodzi także do egzaminów w kolejnym roku, aby poprawić wyniki i studiować to,
co naprawdę lubią; nie warto natomiast wybierać na siłę zupełnie innego kierunku na zasadzie „byle
się gdzieś dostać” - to umacnia tylko poczucie niższej wartości;
- maturzysta nie zdaje jednego przedmiotu z grupy obowiązkowych – należy złożyć
wniosek o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym (druga połowa sierpnia) i po krótkim
odpoczynku (kilka dni- tydzień) brać się za naukę; są kierunki, gdzie prowadzony jest nabór
dodatkowy we wrześniu, można też pomyśleć o szkole policealnej - tak, czy inaczej warto próbować
jeszcze w tym samym roku;

•
•
•
•

- maturzysta nie zdaje dwóch / kilku przedmiotów z grupy obowiązkowych – niestety
kolejne podejście możliwe dopiero za rok, ale nie traktujmy tego jak „koniec świata”:
koniecznie należy na spokojnie porozmawiać i zastanowić się, gdzie leży przyczyna niepowodzenia,
aby wyciągnąć wnioski do dalszej pracy;
warto przygotować solidny harmonogram nauki i powtórek na cały rok przygotowań, przejrzeć
jak najwięcej arkuszy maturalnych (próbnych i majowych), może zastanowić się nad pomocą typu
zajęcia indywidualne lub kursy przygotowujące do matury;
warto także podczas tego roku przygotowań robić coś jeszcze: pracować, może uczęszczać do szkoły
policealnej - uczeń musi czuć, że jest potrzebny, że ma co robić;
i jak zawsze warto wzmacniać poczucie wartości swojego dziecka, jednocześnie mobilizując do pracy.

Podsumowując, wszystkim nam bardzo zależy, aby każdy uczeń odniósł sukces.
Dlatego:

v nie wprowadzajmy strachu i napięcia, przypominając na okrągło o czekających egzaminach
z poszczególnych przedmiotów; nie straszmy, że nie zda;
v wzbudzajmy wiarę we własne siły i umiejętności, chwalmy za każde osiągnięcia, choćby były
niewielkie;

v rozmawiajmy spokojnie o planach życiowych, ale nie pod presją zrealizowania ich za wszelką
cenę; pomóżmy określić zainteresowania – to z kolei ułatwi świadomy wybór profilu
dalszego kształcenia;
v nie „zaganiajmy” na siłę do wielogodzinnej nauki, nasze dziecko, jeśli zechce i tak znajdzie
sposób na oszukanie nas; lepiej mobilizujmy chęcią pomocy, może wytłumaczenia
bądź wspólnego rozwiązania zadania, a może odpytania z jakiegoś materiału;
v na wesoło powspominajmy nasze własne egzaminy i wybory – ileż zabawnych sytuacji często
wiąże się z nimi!; takie rozmowy pozwolą zburzyć napięcie, przywrócą obiektywizm i ożywią
nadzieję, a młodego człowieka zestresowanego zbliżającą się maturą na pewno rozluźnią
i odprężą;
v w przeddzień egzaminu nie zmuszajmy do powtarzania – wręcz przeciwnie, dajmy trochę
odetchnąć, aby córka/syn mogli odpocząć i zregenerować siły; pomóżmy rozładować
nagromadzone emocje np. poprzez spacer, gimnastykę, wyjście do kina, itp., zajmijmy czymś,
co sprawia naszemu dziecku przyjemność;
v w dniu egzaminu nie podawajmy samodzielnie żadnych środków uspokajających, nawet tych
najłagodniejszych – nie wiadomo, jak na nie zareaguje młody organizm, mogą np. otępić
umysł;
v dopilnujmy, aby nasze dziecko wstało odpowiednio wcześnie, bez nerwów przygotowało się
do wyjścia i zjadło śniadanie; może lepiej się poczuje, gdy podprowadzimy je lub odwieziemy
do szkoły na egzamin; poradźmy mu, by spokojnie, ale uważnie słuchało i czytało polecenia;
v przede wszystkim zapewnijmy, że bardzo je kochamy, „trzymamy kciuki” i wierzymy,
że wszystko się uda – to doda mu sił; bądźmy optymistami J
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