
MOTYWACJA DZIECI DO UCZENIA SIĘ

Nieprzerwana  gotowość  do  rozwoju,  w tym umiejetności  uczenia  się  we współczesnym

świecie stanowią o sukcesie osobistym i zawodowym człowieka, dają szansę na stysfakcjonujące

wielowymiarowe funkcjonowanie. Jak zatem wzbudzać i utrzymywać motywację do świadomej,

systematycznej nauki? 

Motywacja  w  ujęciu  interdyscyplinarnym  definiowana  jest  wieloaspektowo.  Zgodnie  

z  Encyklopedią  XXI  w.  charakteryzowana  jako  „ogół  procesów pobudzania,  podtrzymywania  

i regulowania aktywności, zmierzających do osiągnięcia jakiegoś celu” (D. Amborska-Głowacka,

2004). 

Zgodnie z podejściem Zimbardo (1997) proces motywacji związany jest z pięcioma następującymi

etapami:  –  wzbudzaniem  energii,  –  ukierunkowaniem  wysiłku  na  określony  cel,  –  selektywną

koncentracją  uwagi  na  istotnych  bodźcach,  –  organizacją  aktywności,  –  wytrwałością  

w kontynuowaniu podjętej czynności.

Motywy  będące  istotnym  narzędziem  działania  –  wewnętrzne  i  zewnętrzne  –  zależą  od  kilku

różnych  kryteriów,  m.in.  od  wieku,  dojrzałości,  systemu  wartości,  stosunku  do  wiedzy,

doświadczenia, itp. 

Wewnętrzna  motywacja  do  uczenia  się  jest  szczególnie  pożądaną  cechą,  na  co  bezdyskusyjnie

wskazują  wyniki  badań  (uczniowie  z  wysokim  poziomem  motywacji  wewnętrznej  uzyskiwali

większe sukcesy szkolne, większe osiągnięcia, charakteryzował ich niski poziom lęku związanego

ze  szkołą,  pozytywnie  oceniali  własne  kompetencje).  Dostępne  dane  podkreślają  znaczącą  rolę

środowiska  rodzinnego  w  kształtowaniu  wewnętrznej  motywacji  dziecka  do  uczenia  się.

Modelowanie świadomej dążności do celowej aktywności – do systematycznego, ukierunkowanego

wysiłku intelektualnego – płynie z różnych źródeł, z bliższego (rodzina) i dalszego (nauczyciele,

rówieśnicy) środowiska społecznego. Nie mniej ważny jest spójny system wartości  ceniony przez

dziecko i osoby je otaczające, także jakość uznawanych relacji społecznych. 

Oprócz elementów wspierających należy zwrócić uwagę na sytuacje, które nie sprzyjają rozwojowi

dobrych  motywów do nauki.  Niewątpliwie  ponura  atmosfera  domu,  na którą  może  się  składać

skomplikowana  sytuacja  rodzinna  (konflikty,  kłótnie  domowników,  problemy  finansowe,

przemoc, ...), brak właściwych wzorów aktywności poznawczej w rodzinie, np. gdy uczenie się  

(z jakichkolwiek pobudek) nie jest wartością cenioną przez bliskich. Nadto ograniczone możliwości

wspierania,  w  tym  złe  warunki  bytowe/materialne  (brak  wydzielonego  miejsca  do  pracy

edukacyjnej, niedobór przyborów i książek, hałas i nieporządek) osłabiają zachętę do uczenia się.



Brak zainteresowania  ze strony najbliższych,  bark wiary w możliwości  dziecka  rodziców i  ich

niskie  aspiracje  w stosunku do zdolności  i  osiągnięć  podopiecznego,  negatywne  lub  krytyczne

komunikaty boleśnie odcinają skrzydła.

 Prezentowane aspekty  teoretyczne  umożliwiają  wyłonienie  kilku  inspiracji  ukierunkowujących

pozytywne nastawienie do nauki, w tym kształtujących motywację dzieci do uczenia się:       

 –  Uświadamianie celu: Cele jasne, konkretne, możliwe do osiągnięcia. Istotą jest       rozumienie

sensu działania wraz z oczekiwanym wynikiem.

–           Informacja  zwrotna:  powinna  zawierać  sposób/kryteria  oceniania,  postępy

ucznia/uczennicy, wskazówki nad czym warto popracować lub co zmienić by uzyskać lepszy efekt.

Kluczowe znaczenie leży po stronie komunikatów – słowa nie mogą ranić, powinny wspierać.

–           Nagradzanie: poziom zaangażowania w działanie wiąże się z autotelicznymi motywami –

aktywność (uczenie się) ma swoistą  wartość dla podmiotu.  Warto przede wszystkim dostrzegać

wynik  poniesionego  wysiłku.  Jeśli  stosujemy  nagrody  (pochwały,  zewnętrzne  zachęty,

wyróżnienia)  – istotne by były zgodne z oczekiwaniami,  w przeciwnym razie skutek może być

zwrotny.

–           Komunikowanie się: ważne zawsze i znaczące ale dostosowane do autentycznej relacji,  

w jakiej pozostają osoby np. rodzic – dziecko. Dopuszczalne różne sposoby (werbalne, niewerbalne

– gesty, mimika). Pozytywnej motywacji sprzyja komunikacja przyjazna (miłe gesty, wspierające

słowa) a przede wszystkim możliwość stawiania pytań i wyrażania opinii.

–           Przykład  własny:  postawa  osoby  znaczącej  jest  niepodważalnym  wskaźnikiem,

instrumentem motywacji do dalszego rozwoju/działania.

Dzieci  funkcjonują  w świecie  organizowanym  przez  dorosłych,  warto  by  były  otaczane

życzliwością,  zainteresowaniem i empatyczną opieką.  Świadoma motywacja  do uczenia się  jest

bezcenną  własnością  i  należy  ją  wspierać.  Nie  może  być  ona  jednak  problemem  dzieci.  

W osiągnięciu motywacji  podopiecznych,  za sprawą której rozwój, nauka będzie przyjemnością

biorą udział przede wszystkim dorośli (rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele), to przez

nich wytyczonymi ścieżkami podążają wychowankowie. 
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