
„Jak uczyć się z głową?” 

cz. 5.  

 

MOTYWACJA 
 

W procesie nauki na sukces i powodzenie wpływa wiele czynników.  

Jednym z nich, bez którego nie za wiele uda się osiągnąć  jest 

motywacja.  

Pierwszym krokiem efektywnego uczenia się, zaraz po odpowiedniej 

organizacji miejsca pracy jest właśnie motywacja – siła sprawcza 

napędzająca nasze działania. Motywacja to naturalna skłonność 

wszystkich dzieci. Tak jest od chwili narodzenia. Dziecko uczy się wołać 

mamę, chce dotknąć zabawki, chłonie ciekawe opowieści. 

Eksperymentuje, ryzykuje, zadaje setki pytań na godzinę. Bo jest ciekawe 

świata. Dziecko ma pojemną pamięć i naturalne zdolności językowe, 

muzyczne, czy artystyczne.  

 

Optymalny poziom motywacji pojawia się, gdy uczeń: 

 

 nie musi bać się niepowodzenia, 

 może liczyć na wsparcie bliskich, ale ma przy tym możliwość 

samodzielnego podejmowania decyzji i sprawowania 

pewnego nadzoru nad procesem uczenia się.  

 

Dzieci, których rodzice zbyt ściśle kontrolują, co dziecko ma zadane, 

jak odrobiło pracę domową, jak i z czego ma sprawdzian tracą wiarę 

w swoje siły i chęć do nauki. Owszem, zaangażowany i troskliwy 

rodzić powinien się tym wszystkim interesować ale warto pamiętać 

o tym, by dać dziecku okazję do uczenia się samodzielności                        

i odpowiedzialności.  

 

 
źródło: ekorepetytor.com.pl 
 

Powyższa ilustracja idealnie obrazuje poziom motywacji, który 

najlepiej, jak jest zrównoważony. Zbyt niska motywacja nie 

powoduje wystarczających zmian w aktywności ucznia. Powoduje 

zniechęcenie i zobojętnienie. Zbyt wysoka jest przyczyną stresu 

utrudniającego konstruktywne działanie.  

Dziecko, które czuje presję zdobywania samych szóstek prędzej, czy 

później będzie bardzo zestresowane. Uczenie się dla wyniku, 

nagrody odbiera motywację do pracy. Oceny w szkole nie są 

najważniejsze. Do osiągnięć szkolnych należy podchodzić z rozwagą 

i  spokojem. Dziecko musi wiedzieć, że mała „ocenowa wpadka” nie 



jest końcem świata. Starajmy się pokazać dziecku, że jest kochane               

i wartościowe niezależnie od stopni, jakie przynosi ze szkoły.  

 

Motywacja powstaje w trakcie zdobywania doświadczeń i sukcesów 

w życiu dziecka. Jako rodzice starajmy się połączyć aktywność                   

w procesie uczenia się z zainteresowaniami naszej pociechy, z jego 

zdolnościami i talentami. Uczcie się przez zabawę, wspólnie 

czytajcie, oglądajcie, zwiedzajcie, sprawdzajcie, ipt. Podsuwajmy 

dziecku ciekawe, interesujące go treści, ciekawostki, zagadki 

logiczne. Chwalmy nie efekt końcowy pracy dziecka, ale jego wysiłek 

i starania włożone w tą pracę. Np. nauka czytania nie musi wiązać 

się tylko z czytaniem opowiadania w podręczniku. Wyjdzie razem do 

sklepu – niech dziecko czyta etykiety, zróbcie razem ciasto – niech 

dziecko czyta przepis, kupcie interesujące dziecko czasopismo – 

niech dziecko czyta, zagrajcie w grę planszową – niech dziecko czyta 

instrukcję, wybierzcie się na wycieczkę – niech dziecko czyta szyldy, 

afisze, mapę itp.  

Na motywację dziecka do uczenia się można wpłynąć także 

poprzez: 

 uświadomienie dziecku sensu uczenia się, 

 pomoc dziecku w ugruntowaniu jego poczucia wartości, 

 wyznaczanie i uświadamianie mu celów życiowych   

krótkotrwałych i długotrwałych oraz pracę nad ich 

wykonaniem, 

 właściwe nagradzanie, docenianie jego wysiłków, 

 stawianie wymagań na miarę możliwości uczącego się, 

 uzupełnianie ewentualnych braków programowych i bieżąca 

pomoc w gromadzeniu wiedzy.  

 

Pamiętajmy. Warto poświęcić czas na dyskusję o tym, jak dzieci się 

uczą i co pomaga im się uczyć. 

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się przejawia się większym 

poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces 

uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz 

świadomym uczeniem się. 

 

Świadomość, że dziecko potrafi wiele zrobić, budzi w nim poczucie 

tzw. Kompetencji i dopinguje do dalszego działania. 

Świadomość kompetencji oraz wzmocnienia pozytywne od 

dorosłych powodują ogromną 

zdolność do wysiłku. Jeżeli tego zabraknie to nie rozwinie się chęć 

do działania 

i pokonywania trudności. 
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