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Jak motywowa? swoje dziecko do nauki? - cz II
Poprzednio w ramach tematu nakre?li?em Pa?stwu 
jak wa?ne jest wspieranie dziecka w jego scie?ce 
edukacyjnej. W tym numerze podkre?l? znaczenie 
zach?cania ucznia do nauki. 
Wp?yw pochwa?y i nagrody 
Na wspomniane powy?ej poczucie kompetencji 
istotny wp?yw ma równie? wiara dziecka we w?asne 
si?y. Mo?emy pomóc dziecku uwierzy?, ?e mo?e 
odnie?? sukces w szkole, poprzez przekazywanie 
pozytywnych informacji zwrotnych oraz pochwa?. 
Skuteczna i war to?ciowa pochwa?a zawiera 
konkretne i precyzyjne informacje, które dok?adnie 
wskazuj?, co dziecko osi?gn??o, w czym si? 
poprawi?o, np. ?Uwa?am, ?e dobra?e? ciekawe 
i przekonywuj?ce argumenty do uzasadnienia tezy 
tej rozprawki?. Wa?ne jest tak?e docenianie nie 
tylko ko?cowego efektu, ale równie? wysi?ku, 

spróbowa? zach?ci? do podj?cia wysi?ku, 
zaproponowa? w?asn? pomoc,
- nadmiernego kontrolowania w czasie pracy, 
ci?g?ego ?kr?cenia si? wokó? dziecka?, zagl?dania co 
chwil? przez rami? lub sta?ego pytania jak mu idzie 
? ludzie bardziej lubi? nauk?, gdy ucz? si? z w?asnej 
woli i nie s? do tego przymuszani. 

Na koniec war to jeszcze powiedzie? o jeszcze 
jednym wa?nym aspekcie. Niech?? dziecka do nauki 
nie zawsze wynika z jego lenistwa, z?ej woli czy po 
prostu specyfiki okresu dojrzewania. Zanim wi?c 
nies?usznie oskar?ymy dziecko, war to spróbowa? 
doj?? do ?róde? napotykanych przez nie trudno?ci 
mog?cych wynika? przyk?adowo z ogólnie ni?szego 
poziomy intelektualnego, zaburze? funkcji 
poznawczych istotnych w procesie uczenia przy 
prawid?owym poziomie rozwoju intelektualnego (tu : 
dysleksja), nieskorygowanych wad wzroku, s?uchu 
czy chorób somatycznych. Z drugiej za? strony 
u pod?o?a problemów dziecka z nauk? mo?e le?e? 
fakt niezaspokojenia tak podstawowych potrzeb 
cz?owieka jak potrzeby fizjologiczne, potrzeba 
bezpiecze?stwa czy potrzeba mi?o?ci 
i przynale?no?ci. St?d te? trudno oczekiwa? silnej 
motywacji do nauki od dziecka, które jest g?odne, 
niewyspane czy zaniedbane wychowawczo.
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wytrwa?o?ci jak? dziecko wykaza?o podczas 
wykonywania zadania (?Widz?, ze bardzo si? 
stara?e? i w?o?y?e? du?o wysi?ku w przygotowanie 
tego projektu?). 
Wiar? we w?asne si?y mo?emy wzmocni? w dziecku 
tak?e poprzez :
- odwo?ywanie si? do wcze?niejszych, 
pozytywnych do?wiadcze? dziecka, np. sytuacji gdy 
poradzi?o si? prostsz? wersj? aktualnego zadania,
- przypominanie o tym, co ju? wie i potrafi, 
- wyra?ne komunikowanie, ?e wierzymy 
w dziecko (wsparcie emocjonalne)
Przy wyra?aniu pochwa? nale?y z kolei unika?:
- nieszczerych pochwa? tylko po to by dziecko 
poczu?o si? lepiej,
- zbyt cz?stego chwalenia,
- komunikatów sprawiaj?cych, ?e dziecko b?dzie 
czu?o si? kontrolowane lub manipulowane, np. 
?Dobrze, zrobi?e? dok?adnie to co chcia?am?
- ogólnikowych zwrotów w stylu:? Dobra robota?, 
??wietnie ci posz?o!? 
Nagrody cho? same w sobie nie s? z?e, to jednak 
nagminne nagradzanie dziecka za to ?e si? uczy 
mo?e spowodowa? zanik zainteresowania nauk?, 
rzeczywist? ch?? zdobycia wiedzy czy umiej?tno?ci 
? dziecko b?dzie uczy?o si? tylko w celu zdobycia 
nagrody, a nie dlatego ?e mu zale?y by dowiedzie? 
si? czego? nowego. Ponadto przekupstwa mog? 
spowodowa? os?abienie samodzielno?ci dziecka, 
sprawiaj?c, i? czuje si? kontrolowane przez osob? 
nagradzaj?c?. 
Nagrody nale?y stosowa? sporadycznie i z umiarem, 
je?li zawiod? ju? wszelkie sposoby nak?onienia 
dziecka do nauki. 
Szczególnie du?? war to?? maj? nagrody 

podkre?laj?ce kompetencje dziecka ? cer tyfikaty, 
oznaki lub takie, które sprzyjaj? wzbudzaniu 
zainteresowania nauk? ? ciekawy edukacyjny 
program komputerowy, nowa ksi??ka, wy?cie na 
wystaw?. 
Wa?ne jest natomiast, by zaprzesta? nagradzania, 
za co? co dziecko i tak ju? interesuje lub co lubi 
wykonywa? z w?asnej woli. 
Zachowania i postawy rodziców wp?ywaj?ce 
negatywnie na motywacj? dziecka do nauki.
Mówi?c o czynnikach warunkuj?cych motywacj? 
dziecka do nauki, war to sobie u?wiadomi?, i? 
niektóre z naszych postaw i zachowa? mog? 
wp?ywa? negatywnie na stosunek dzieci do nauki. 
W zwi?zku z tym powinni?my unika? :
- gro?enia i oskar?ania , np. ?Je?li nie zabierzesz 
si? do nauki, po?a?ujesz?,
- wyra?ania negatywnego podej?cia do nauki w 
szkole. np. ? A kto powiedzia? ze nauka musi by? 
zabawna ??, ?Matematyka jest nudna, ale musisz 
niestety przez ni? przebrn???, 
- komentarzy, przedstawiaj?cych nasz? osob? 
jako wzór  negatywny : ?Ja tez nigdy nie umia?em 
matematyki? ? takie wyznania mog? stanowi? dla 
dziecka dobr? wymówk?,
- porównywania mniej zdolnego dziecka 
z rodze?stwem,
- posiadania wygórowanych oczekiwa?, 
nieadekwatnych do faktycznych mo?liwo?ci dziecka 
? niemo?no?? sprostania naszym ambicjom mo?e 
wp?dzi? dziecko w frustracj?, poczucie winy 
i pog??bi? niech?? do nauki,
- zaprzeczania na si?? i mówienia, ?e zadanie 
jest bardzo ?atwe, w sytuacji gdy dziecko twierdzi, 
?e co? jest dla niego zbyt trudne ? lepiej wyrazi? 
wtedy zrozumienie dla trudno?ci dziecka, 


