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Jak motywować dziecko do 

nauki szkolnej 



Treści szkolenia: 

 Teoretyczne podstawy motywacji 

 Strategie motywacyjne 

 Działania rodziców a motywacja dziecka 



Motywacja - to proces powstawania, 

podtrzymywania i ukierunkowywania działania. 

 

Można powiedzieć, że motywacja to stan , w którym: 

-chce nam się osiągać swój cel , 

-chce nam się dążyć do realizacji zamierzeń,  

-chce nam się dążyć do realizacji planów, marzeń 

-chce nam się działać.  

 

Aby ten stan mógł zaistnieć musi cel być atrakcyjny 

dla człowieka i musi być na miarę jego możliwości 

osiągalny. 

Czym jest motywacja? 



Teorie motywacji 

 

•Behawioralne 

•Poznawcze 

•Motywacji wewnętrznej 

•Społecznego uczenia się 



Schemat: Piramida potrzeb wg  Abrahama 

Maslowa 



Motywacja jest funkcją, jak twierdzi Maslow,  zaspokojenia 

potrzeb wyższego rzędu takich, jak: 

 

 

   Potrzeba szacunku, czyli akceptacji, uznania,  

 

   Potrzeba samorealizacji, czyli wykonywania czegoś, do 

czego ma się zdolności, predyspozycje i co naprawdę lubi się 

robić 

   Potrzeba poznawcza, czyli zdobywanie wiedzy, rozumienie 

rzeczywistości. 

 

 

 



Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: 

 

•  motywację wewnętrzną 

 

•  motywację  zewnętrzną. 

 



Motywacja wewnętrzna  

to tendencje do podejmowania i kontynuowania 

działania ze względu na jego treść, czyli osobistą 

satysfakcję lub przyjemność. Cechą tej motywacji 

jest ciekawość, związana z potrzebą samo 

determinacji i skuteczności działania.  

 

Motywacja wewnętrzna 

•potrzeba zdobywania wiedzy, 

•zainteresowanie nauką szkolną, 

•ambicja, 

•dążenia życiowe uczniów, 

•przekonanie o praktycznej przydatności 

nauki szkolnej  



Motywacja zewnętrzna  

to tendencje do podejmowania i kontynuowania 

działania ze względu na pewne konsekwencje,  

do których one prowadzą, związane z poczuciem,  

że przyczyna i kontrola działania ma charakter 

zewnętrzny i nie zależy od nas. 

 

Motywacja zewnętrzna 

•nagrody i kary, 

•oceny szkolne, 

•osobowość lidera/nauczyciela, 

•wpływ  grupy/klasy, 

•otoczenie rodzinne, 

 



Inne spojrzenie na motywowanie:  

cel (wyzwanie i wsparcie (pomoc) 



W „wyścigu umiejętności” niekorzystne dla motywacji są 

następujące cechy: 

•Sukces jest definiowany za pomocą dobrych stopni  

i uzyskiwania wyników lepszych niż inni uczniowie; 

•Dużą wagę przykłada się do wąskiego zakresu zdolności i 

umiejętności, a nie do wysiłku wkładanego w proces 

uczenia się; 

•Głównym źródłem dumy jest radzenie sobie lepiej od 

innych; 

•Inni uczniowie są przeszkodą w drodze do sukcesu; 

•Nauczyciel/rodzic jest sędzią; 

•Popełniane błędy i pomyłki traktuje się jako oznakę 

głupoty; (Covington, Teel, 2004). 

Jeżeli proces nauki zamienimy na „wyścig umiejętności” … 



 

Czynniki wpływające na rozwój motywacji dziecka 

można podzielić na trzy grupy: 

 

•Dotyczącą rodziców 

 

•Dotyczącą nauczycieli 

 

•Dotyczącą uczniów 

 



     Dotyczące rodziców    

  

1. atmosfera domu rodzinnego: 

mądra miłość rodzicielska, system wartości uznawany przez 

rodziców, poczucie bezpieczeństwa, dobre relacje między 

rodzicami i dziećmi, sukcesy rodziców, satysfakcja 

zadowolenie rodziców, aspiracje rodziców,  autorytet, 

tolerancja. 

 

2. Postawy rodzicielskie: akceptacja dziecka, stymulowanie 

rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 

dziecka, pochwały,   nagrody i  kary, warunki do nauki, 

duma rodziców ze swego dziecka, wysokie wymagania 

rodziców, rozbudzanie zainteresowań, wspieranie dziecka 

 

 



Dotyczące nauczycieli: 

 

1. Środowisko szkolne – klimat szkoły: atmosfera zaufania 

 i zrozumienia, dobra baza dydaktyczna, dobry kontakt  z nauczycielem 

wzajemny szacunek, możliwość rozwijania zainteresowań, dobra 

znajomość uczniów i jego środowiska, pełna akceptacja, cierpliwość 

nauczyciela, opracowanie systemu oceniania  i nagradzania uczniów, 
wskazywanie wzorców osobowych, prezentacja osiągnięć uczniów na 

szerszym forum 

2. Sposoby pracy nauczyciela: , indywidualne podejście do 

ucznia, stawianie celów, pochwały, nagrody, sposób prowadzenia zajęć 

(atrakcyjne metody) adekwatne oceny, pozytywne uwagi, tempo lekcji 

dostosowane do możliwości uczniów, systematycznie sprawdzane prace 

domowe, konsekwencja w działaniu, docenianie wkładu pracy ucznia, 

przekazywanie uwag w cztery oczy, podwyższanie wymagań, 

odwoływanie się do zainteresowań uczniów ich potrzeb, odnajdywanie  

w pracy ucznia mocnych stron, pochwała przed rodzicami, pochwała 

przed klasą, pozytywna rywalizacja w grupie rówieśniczej, 



Dotyczące uczniów: 

 

1. Cechy indywidualne: zdrowie fizyczne i psychiczne, zdolności, 

cechy charakteru: wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność radzenia 

sobie z porażkami, , samodyscyplina, samodzielność, wcześniejsze 

pozytywne doświadczenia. 

 

2. Postawy: dobra samoocena, zainteresowania , wiara we własne 

możliwości, zadowolenie ze swoich osiągnięć, poczucie zadowolenia 

z siebie, ciekawość świata i wiedzy, zaspokojenie własnych ambicji. 

 

3. Strategie zaspokajania potrzeb (działania): chęć zdobycia 

uznania u uczniów i nauczycieli, rywalizacja w klasie, dobre oceny, 

umiejętność współpracy, uzyskanie promocji do następnej klasy, 

zdobycie dobrego zawodu, stypendia, chęć dorównania innym, chęć 

zaspokojenia oczekiwań, zwrócenie uwagi na siebie, chęć nagrody.  



 

 Korzyści z motywowania uczniów do nauki: 

 

dla rodziców: aktywne dziecko; satysfakcja z dziecka, 

duma; większe możliwości dalszego kształcenia; mniejsze 

problemy wychowawcze; wzór do naśladowania; mniej 

zmartwień o jego przyszłość; możliwość uzyskania 

stypendium;  

  

dla uczniów: chęć do pracy; zadowolenie uczniów; 

uznanie wśród rówieśników; rozwijanie zainteresowań; 

większa pewność siebie; wykształcenie solidnych podstaw 

do dalszej edukacji; wyższa samoocena; jasno wytyczone 

cele; większa samodzielność  i odpowiedzialność;  



Korzyści z motywowania uczniów do nauki:  
 

dla nauczyciela: autorytet nauczyciela; motywacja do 

dalszej pracy  w zawodzie; poszukiwanie nowych metod 

pracy; dobra samoocena; sprawniejsza praca; satysfakcja 

z pracy; podejmowanie nowych wyzwań; zadowolenie z 

osiągnięć uczniów; efektywniejsze wykorzystanie czasu 

pracy; pochwały od zwierzchników, rodziców; 

możliwość pracy pozalekcyjnej (koła zainteresowań);  

 

dla szkoły: dobra atmosfera w szkole; rozwój szkoły; 

zwiększony nabór; podniesienie jakości pracy szkoły; 

łatwość pozyskiwania sponsorów; promocja szkoły; 

prestiż szkoły; uznanie w oczach organów prowadzących 

i nadzorujących;  



1. Od najmłodszych lat rozwijaj naturalną ciekawość dziecka, 

wzbudzaj jego motywację do poznawania nowych rzeczy, do nauki 

poprzez: 

 systematyczne wyprawy do księgarni – niech dziecko samo 

wybierze sobie jakąś książeczkę czy czasopismo 

 

 organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy, oglądanie z 

dzieckiem ciekawych programów w TV i rozmawianie o nich! 

 

 rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw logicznych itp. 

 

 wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do ćwiczenia 

różnych umiejętności np., liczenia, logicznego myślenia itd.  

 

 dawanie przykładu własnym zachowaniem – spędzając wolny czas 

czytając prasę, książki, oglądając programy popularnonaukowe itp. 

 
JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI? 

wskazówki dla rodziców – 

 



2. dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna – nie mów, że to 

strata czasu, nie zwalniaj z udziału w lekcjach z błahych powodów, 

 

3. wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspieraj je w niej, 

 

4. interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o tym, czego 

dziecko się nauczyło, 

 

5. wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy 

(odrabianie lekcji o tej samej porze, ale nie bezpośrednio przed lub po 

szkole) i zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy), 

 

6. pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji  i pokonywaniu trudności – nie 

oznacza to jednak, że masz wykonać zdanie za dziecko! Pomóż mu 

zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do 

wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek. 

 



7. unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, 

lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu 

wsparcia.  

 

8. stosuj pochwały zamiast mówić „z ciebie to już nic nie będzie”. 

Chwal – za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek.  

 

9. nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do 

poprzedniego jego poziomu i umiejętności – uświadamiasz mu 

w ten sposób jego postępy i motywujesz do dalszej pracy, 

 

10. w przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie 

porażki – nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie 

stało, lecz nazwij jego uczucia (np. widzę, że: jest ci bardzo 

smutno z tego powodu, że jesteś rozczarowany, że zadanie to 

sprawia ci trudność), zachęć je do wymyślenia, jak można 

rozwiązać dany problem, zaproponuj własne pomysły i wspólnie 

zdecydujcie, które pomysły wydają się możliwe do 

zrealizowania. 

 



Cechy skutecznego 

lidera/rodzica/nauczyciela 

1. Wiarygodność – cecha, którą wykształcisz w sobie, jeśli  

dziecko ci  ufa. 

2. Obiektywizm i sprawiedliwość – bezstronność, 

stosowanie nagród i kar zgodnie z kryteriami. 

3. Dobry kontakt z ludźmi – chłód, dystans i sztywność 

przeszkadzają w budowaniu więzi między ludźmi. 

4. Otwartość i umiejętność słuchania – przeciwieństwem 

jest egocentryzm, czyli skupienie się na własnej osobie 

5. Wiara w siebie, w sens  działan oraz entuzjazm. 

6. Konsekwencja i wytrwałość – duże wymagania wobec 

siebie i innych. 

7. Elastyczność – szukanie różnych dróg do porozumienia, 

współpracy, celu 

 



Najważniejsze zwroty (słowa) w pracy z ludźmi 

wywołujące wzrost motywacji i podnoszące 

skuteczność lidera 

•My… 

•Proszę i dziękuję. 

•Co o tym sądzisz? 

•Pomóż mi… 

•Dziękuję za pomoc. 

•Jesteście po prostu wspaniali. 

•Jestem z was naprawdę dumni. 

•Czuję się odpowiedzialny za ten błąd. To moja wina. 

•Warto rozważyć… 

•Moim zdaniem…. 

 



12 ZASAD WYDOBYWANIA Z LUDZI TEGO, 

 CO W NICH NAJLEPSZE  

 1.Od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego, co najlepsze  

2.Zauważaj potrzeby drugiego człowieka  

3.Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości  

4.Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza 

przegranej  

5.Jeśli ktoś zdąża tam, gdzie ty - dołącz do niego  

6.Wykorzystuj wzorce, by zachęcać do sukcesu  

7.Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia  

8.Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego  

9.Potrzebę współzawodnictwa wykorzystuj w sposób umiarkowany  

10.Nagradzaj współpracę 

11.Pozwalaj, by w grupie zdarzały się burze  

12.Staraj się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie  

Alan Loy Mc Ginnis 

 



•Mc Ginis,A.L.(1994), Sztuka motywacji. Jak wydobyć z ludzi to, co w nich 

najlepsze, Warszawa: Vocatio Oficyna Wydawnicza 

•Hamer H.(1994). Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. 

MEN ; Warszawa: Wyd. Veda 

•Brophy J. (2004).  Motywowanie uczniów do nauki. Wyd. 2. Warszawa: 

Wydaw. Naukowe PWN. 

•Covington M. V., Manheim Teel K.(2004). Motywacja do nauki. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

•Harmin M.(2004). Duch klasy: jak motywować uczniów do nauki? Warszawa: 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

•Mc Combs B.L., Pope J.E.(1997).Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki. 

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

•Sitarczyk M.,(1999). Nauczyciel w percepcji uczniów o zróżnicowanym 

poziomie osiągnięć szkolnych.  w: Z., B. Gaś(red.). Szkoła i nauczyciel w 

percepcji uczniów. Warszawa, IBN. 

 

Bibliografia 


