
Psycholog radzi...

Jak motywować uczniów do nauki w domu, w sytuacji, którą mamy obecnie w kraju i na

świecie? Otóż na pewno każdy rodzic zadaje sobie to samo pytanie.  Kwestia motywacji  dzieci

stanowi bowiem sentencję, z którą od lat borykają się zarówno pedagodzy w szkole jak i rodzice.

W  związku  z  tym,  iż  nie  ma  złotego  środka,  który  zapewni  jednakowy  wzrost  motywacji

wszystkich uczniów, należy podejść do sprawy z innej strony. Po pierwsze należy zrozumieć czym

jest motywacja jako zjawisko psychologiczne. 

Najprościej  mówiąc  motywacja  to  wola  do  podjęcia  działania.  Gdy jesteśmy zmotywowani  do

czegoś,  to  czujemy w sobie energię,  która  ukierunkowana jest  na osiągnięcie  danego celu. Ale

motywacja to nie tylko energia do działania, to przede wszystkim wybór, który sami podjęliśmy:|

„ja chcę coś zrobić”. “Ja chcę” musi wypływać z nas samych, być integralną częścią nas, której nie

można narzucić, ani tym bardziej od kogoś wymusić, ale możemy stworzyć takie warunki, żeby

drugiej osobie chciało się bardziej - lub mniej. 

Motywację możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsza z nich – motywacja wewnętrzna

to  sytuacja  podczas  której  nauka  daje  dzieciom  satysfakcję i  jest  przyjemna.  Druga  z  nich  -

motywacja  zewnętrzna,  jest  związana  z  określoną  nagrodą  lub  oceną,  uzyskaną  za  wynik

osiągnięty w nauce, lecz niestety rzadziej za czas i trud w nią włożony. 

Zatem w zależności jaką motywacją kierują się dzieci może im się chcieć uczyć bardziej lub

mniej. Nie obojętna pozostaje nasza postawa względem dzieci, Państwa jako rodziców i opiekunów

oraz nauczycieli, którzy stwarzają warunki do rozwoju określonej motywacji.

Nagrody,  groźby,  wymuszanie,  szantażowanie,  warunkowa  uwaga,  kreowanie  sztucznej

rywalizacji poprzez porównywanie dziecka do innych - to tylko wierzchołek góry lodowej środków,

które  możemy wykorzystać,  aby  nakłonić  drugą  osobę  do  działania.  Niestety,  taka  motywacja

zewnętrzna sprawia,  że  staje się ono pasywnym odbiorcą, bez wewenętrznego zrozumienia celu.

W takim wypadku nie ma miejsca na autonomię dziecka oraz wewnętrznego głosu „ja chcę”. Warto

się  zastanowić  czy jeśli  za  dobrą  ocenę  nagradzamy,  a  za  niższą  niż  oczekiwana  karcimy,  nie

powodujemy,  że  dziecko  zaczyna  uczyć  się  dla  ocen,  by  zaspokoić  oczekiwania  rodzica,  nie

dostrzegając  sensu  w  samym  procesie  nauki  –  robię  to  dla  siebie?  Taka  sytuacja  skutkuje

porównywaniem  się  przez  dzieci,  co  w  dalszej  mierze  często  przybiera  formę  lęku  przed

odrzuceniem przez grupę lub chęcią dołączenia do grona „najlepszych”. Kolejną słabą stroną tej

motywacji  jest  fakt,  iż  jest  ona  krótkoterminowa.  Dziecko  albo  się  podda  albo  się  zbuntuje.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku taka postawa odbiera dziecku możliwość decydowania

o  własnych  potrzebach,  podejmowania  działań,  które  wynikają  z  chcenia,  brania  na  siebie



odpowiedzialności,  co  w  rezultacie  wpływa  na  nieukształtowanie  umiejętności  wewnętrznego

sterowania (trudności z samodzielnym podejmowaniem decyzji).

Kiedy  dziecko  przychodzi  na  świat  posiada  zestaw  potrzeb  fizycznych, które  musi

zrealizować, żeby przetrwać, mowa tu o potrzebie przyjmowania pokarmu, snu, poczucia miłości

i  bezpieczeństwa.  Od najmłodszych  lat  mamy również  potrzeby psychiczne, których  realizacja

gwarantuje  rozkwit  potencjału  i  wszystkich  potrzeb,  na  które  opiera  się  druga  z  motywacji  –

wewnętrzna.  O  jakość  motywacji  powinniśmy zadbać  od  najmłodszych  lat.  Dzieci  rodzą  się

z ogromnymi zasobami motywacji wewnętrznej, która w każdej minucie pcha je do eksploracji

świata. Wszystkie potrzeby wchodzące w skład motywacji wewnętrznej możemy zawrzeć w trzech

obszarach:  potrzeba  bycia  autonomicznym,  potrzeba  bycia  kompetentnym  oraz  potrzeba

utrzymywania relacji i więzi.

BYCIE AUTONOMICZNYM oznacza podejmowanie decyzji, które wychodzą od nas samych -

„ja chcę” oraz mówi o tym, że nie lubimy, kiedy ktoś kontroluje nasze życie w taki sposób, że

mamy poczucie,  iż  nie  mamy na  niego  żadnego  wpływu.  Gdy dziecko  czuje,  że  druga  osoba

wywiera na nią zbyt duży nacisk i presję, zaczyna się buntować lub poddawać, tracąc energię do

podejmowania decyzji.

BYCIE KOMPETENTNYM oznacza, że każdy człowiek pragnie się rozwijać i stawać bardziej

kompetentnym, a zdobywanie i rozwijanie nowych umiejętności daje nam po prostu satysfakcję.

Czasem może chodzić o prozaiczne sytuacje jak upieczenie nowego ciasta. 

POTRZEBA UTRZYMYWANIA WIĘZI  I  RELACJI  oznacza,  że  tylko  prawdziwe  i  dobre

relacje z innymi wzmacniają naszą psychikę i pozwalają rozwijać skrzydła. Aby dziecko mogło się

uczyć, potrzeba mu pełnej świadomości o tym, że znajduje się w bezpiecznej i wspierającej relacji.

Zatem  rodzice  powinni  dążyć  do  rozwijania  motywacji  wewnętrznej,  przez  co  nauka,  mimo

różnych innych okoliczności, nie stanie się ani nudna ani trudna. Dziecko kierujące się motywacją

wewnętrzną ma poczucie, że to, co zrobiło, jest wartościowe, może być z tego dumne i zadowolone.

Pozytywna  informacja  zwrotna  o  postępach  dziecka,  stosowanie  zachęty,  spokój  i  cierpliwość

pozwoli  uzyskać  strefę  wewenętrznego  komfortu  dziecka,  w stresującej  i  tak  obecnie  sytuacji.

Pamiętamy  przy  tym,  że  motywacja  wewnętrzna  to  inwestycja  długoterminowa! Czasem

będziemy musieli  odpuścić,  zadowolić się gorszymi rezultatami tu i  teraz,  lecz w perspektywie

czasu nasze dziecko otrzyma coś więcej.

Zatem podsumowując:

– starajmy się nie stosować gróźb, szantażu, nie wyręczać dziecka,

– starajmy się nie porównywać naszego dziecka do innych,

– starajmy się nie stosować warunkowej miłości bądź uwagi, np. „będę dla Ciebie miła, jeśli



się pouczysz”, „spędzimy razem czas, jeśli posprzątasz pokój”,

– starajmy się kontrolować dziecko w taki sposób aby jak najmniej odczuwało presję z naszej

strony, a bardziej poczucie obowiązku,

– starajmy się nie stwarzać dziecku sztucznej rywalizacji,

– starajmy się kłaść większy nacisk na zdobywanie przez dziecko nowej wiedzy niż stopni,

– próbujmy  zrozumieć  i  docenić  perspektywę  widzenia  dziecka.  Zachęcać  je  do

samodzielnego myślenia, poszukiwania, analizowania i wyciągania wniosków,

– zaprośmy dziecko do wspólnego dialogu, np. „jakie masz odczucia związane z …...”,

– pozwólmy dziecku na podejmowanie wyborów, nawet tego „najmniejszego” wyznaczanie

celów oraz drogi do jego osiągnięcia,

– popracujmy nad własnym językiem, który kierujemy w stosunku do dziecka. Zamień słowo

„musisz” na „chcę żebyś”,

– w sytuacjach uzasanionego włączenia limitów, zakazów postarajmy się używać wyjaśnienia

przyczyn ich nałożenia. Muszą to być RACJONALNE przyczyny,

– zapewniajmy dziecku czas wolny, dzięki któremu się odstresuje, odkierunkuje uwagę,

– udzielajmy  dobrych,  pozytywnych  informacji  zwrotnych  o  wykonanej  pracy,  kładąc

większy nacisk na to, co dziecko wykonało dobrze, zamiast uwypuklać błędy,

– bądźmy CIERPLIWi, JESZCZE BARDZIEJ CIERPLIWI...

– pamiętajmy, żE szyscy znajdujemy się obecnie w trudnej sytuacji. Jesteśmy w tym razem!!!!

Na sam koniec pozostało mi napisać jeszcze kilka słów o nagrodach. Należy pamiętać, że

gdy  widzimy,  iż  nasze  dziecko  samo  z  siebie  angażuje  się  w  daną  aktywność,  jest  nią

zainteresowane,  sprawia  mu  ona  radość  NIE  STOSUJEMY  NAGRÓD.  Jeśli  to  zrobimy

automatycznie powodujemy, że motywacja wewenętrzna dziecka zaczyna obumierać. Nagradzamy

dziecko w momencie kiedy uznajemy jego pracę, a nagroda ta jest formą podziękowania za wysiłek

włożony przez dziecko. Nie należy jej zbyt często powielać, bo nagroda może stać się wtedy opcją

warunkową.

Wielu z nas na pewno zastanawia się co zrobić kiedy nic nie działa? Stosowanie nagród może

okazać  się  wtedy jedynym  sposobem na  zachęcenie  dziecka  do  zaangażowania  się  i  podjęcia

określonej  aktywności.  Czasem  zdarza  się,  że  gdy  uczeń  podejmie  już  jakieś  działanie  to  po

początkowych trudnościach nauka ta sama z siebie zacznie mu przynosić satysfakcję. Dziecko nie

miałaby szansy  się  tego  dowiedzieć,  gdyby nie  zostało  zachęcone  do  pierwszych  prób.  Warto

jednak stosować ten sposób zachęcania jako ostatnią deskę ratunku. 

Podsumowując, najważniejszą kwestią motywowania dzieci do nauki w domu jest poczucie



bezpieczeństwa i akceptacja rodziców. Dziecko, które wyrasta w atmosferze akceptacji, poczuciu,

że jest kochane i szanowane, łatwiej przyjmie nasz punkt widzenia. Dziecko, które nabierze wiary

i pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej będzie stawiało czoła przeciwnościom.

Z pozdrowieniami,

Wasza psycholog 


