Jak motywować uczniów
do nauki

Właściwa nagroda/ pochwała
zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które
dokładnie wskazują, co dziecko osiągnęło, w czym się
poprawiło
– docenianie nie tylko końcowego efektu, ale również
wysiłku, wytrwałości jaką dziecko wykazało podczas
wykonywania zadania
– nagrody podkreślające kompetencje dziecka –
certyfikaty, odznaki
– nagrody sprzyjające wzbudzaniu
zainteresowania nauką
–

Pochwał, wyrazów i zwrotów będących
odpowiednikiem aprobaty można udzielać na różne
sposoby
- To rzeczywiście wspaniałe.
- Znacznie lepiej.
- Fantastycznie!
- Dziękuje za twoją pracę.
- Taka praca bardzo mnie cieszy.
- Rzeczywiście dałeś z siebie wszystko.
- Jestem dumny ze sposobu , w jakim dziś pracujesz.
- Właśnie, tak! Spisałaś się na medal.
- Kapitalnie, radzisz sobie coraz lepiej.
- Wygląda na to, że to będzie wspaniałe.
- Podoba mi się sposób, w jaki pracujesz.
- Cudownie! Masz u mnie wielkiego „PLUSA”.

- Wygląda na to, że włożyłeś w to dużo pracy.
- Tak! To jest naprawdę wspaniałe.
- Pracuj tak dalej, to dobra praca.
- Poprawnie myślisz.
- To wygląda znacznie lepiej.
- Jesteś bardzo pomysłowa.
- Tak to właściwa wypowiedz.
- Sprawiłeś mi wielką przyjemność.
- Masz dzisiaj dobry dzień.
- To jest piękne! Jestem z ciebie zadowolona.
- Pokazałeś dziś dobrą pracę. Gratuluję!
- Teraz znalazłeś właściwe rozwiązanie.
- Sprawiłeś, że wygląda to bardzo ładnie.
- Dałeś z siebie wszystko.
- To doskonałe.
- Jestem ci wdzięczny za twoją pomoc.
- To bardzo interesujące.

- Tak trzymaj.
- Rewelacja.
- To jest fantastyczne.
- Ale jesteś pomysłowa.
- To bardzo dobra obserwacja.
- To interesujący punkt widzenia.
- Gratuluje! Miałeś racje.
- Jesteś bardzo uważny.
- Pięknie!
- Dobrze ci idzie.
- Och! Jak cudownie.
- Super. Znakomicie! Udało się!
- Jesteś dziś wspaniały.
- Jesteś najlepszy. Podziwiam twój wysiłek.
- Brawo! To jest wspaniałe.
- Wszyscy pracowaliście bardzo dzielnie.
- To przyjemność uczyć, kiedy pracujesz w ten sposób.

- Co za piękna praca.
- Jesteś bardzo pracowita i wytrwała.
- Jak to miło, ale niespodziankę mi zrobiłaś!
- Masz interesujące pomysły.
- Tak! To ty miałeś racje.
- Jestem z ciebie dumny.
- Dziękuje ci za to, że tak ładnie to nazwałeś.
- Dziękuje ci za to, że jesteś gotów do pracy.
- Cieszę się że coraz lepiej mówisz.
- Tak! Teraz było znacznie lepiej.
- To znacznie lepiej niż oczekiwałem.
- Dokładnie tak. Bardzo dobrze się spisałeś.
- To jest wspaniały sposób.
- Brawo! Jesteś sprytny.
- Swoją pracą sprawiłeś mi ogromną przyjemność.
- Teraz jestem z ciebie naprawdę zadowolony.
- Brawo! Zasłużyłeś na uznanie.

- Twój pomysł był genialny.
- Myślisz bardzo poprawnie.
- To było bardzo miłe.
- Brawo! Twoja praca jest wyjątkowa.
- Bardzo miło, że tak się starasz.
- Byłaś perfekcyjna. Nic dodać, nic ująć.
- Brawo! To najlepsze rozwiązanie, jakie widziałem.
- Przerosłeś samego siebie.
- Fantastycznie! Jesteś naprawdę sprytny.
- Wiem, że stać cię na wiele, ale to jest szczególne.
- Sprawiłeś mi wyjątkową radość.
- Dziękuję! Było mi bardzo miło.
- Brawo! To, co zrobiłeś, jest wyjątkowe.
- Sprawiłaś mi miłą niespodziankę.
- Czuje się szczęśliwy, gdy ty jesteś taki dzielny.
- Twoje zachowanie może być wzorem.

- Byłaś błyskotliwa i bardzo zdolna.
- Przerastasz moje oczekiwania.
- Po prostu wspaniale.
- Ależ ty potrafisz pracować.
- Nadzwyczajne.
- Brawo, błysnąłeś kolego.
- Jesteś wyjątkowa.
- Było świetnie.
- Brawo! Jesteś bardzo wytrwały.
- Wyjątkowo udana wypowiedz.
- Podoba mi się twoje zachowanie.
- Wspaniale! Stanąłeś na wysokości zadania.
- Rzeczywiście pięknie.
- Masz rację, ja też bym tak to powiedziała.
- Jesteś naprawdę dzielny w swych wysiłkach.

Czynniki wzmacniające motywację do uczenia
się
- Chęć bycia lepszym.
- Zainteresowania.
- Zachęty, pochwały nauczycieli.
- Zachęty i pochwały rodziców.
- Ciekawie prowadzone lekcje, różnorodność metod
pracy.
- Chęć zdobycia wiedzy.
- Możliwość zdobycia dobrej oceny.

„Sztuka motywacji”
9 sposobów wydobywania z tego, co najlepsze.
1. Od uczniów/dzieci, którymi kierujesz, których wychowujesz oczekuj tego, co
najlepsze.
2. Zauważaj potrzeby drugiego człowieka.
3. Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości lub dostosowuj do indywidualnych
możliwości każdego dziecka.
4. Stwarzaj środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej.
5. Jeśli, ktoś zdąża tam gdzie ty, dołącz do niego.
6. Wykorzystuj pozytywne wzorce, by zachęcić do sukcesu.
7. Okazuj uznanie i chwal najmniejsze osiągnięcia.
8. Uwzględniaj potrzebę współzawodnictwa wykorzystując
w sposób umiarkowany.
9. Nagradzaj za współpracę.

Można pokazać dziecku, że cenimy stawanie się
mądrym i zdobywanie wiedzy poprzez:
- Podkreślanie znaczenia nauki jako celu.
- Podkreślanie, że zdobycie wiedzy i nowych umiejętności jest
ważniejsze niż oceny.
- Wykorzystywanie błędów w procesie zdobywania wiedzy.
- Tłumaczenie, iż błędy są naturalną częścią procesu nauki.
- Opowiadanie o własnych błędach, które były dla nas dobrą
lekcją.
- Pomaganie dziecku w uczeniu się na błędach i ich poprawianiu.
- Niedopuszczanie do wyśmiewania się z błędów dziecka.

Jak motywować dziecko do
nauki?
Wskazówki dla rodziców.

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 na 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.

- Dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna – nie mów,
że to strata czasu, nie zwalniaj z udziału w lekcjach z błahych
powodów.
- Wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspieraj je
w niej.
- Interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o tym,
czego dziecko się nauczyło.
- 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).
- Pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności
– nie oznacza to jednak, że masz wykonać zadanie za dziecko!
Pomóż mu zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy
niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel
wskazówek.

- Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego
niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka
i udzielaj mu wsparcia.
- Stosuj pochwały zamiast mówić „z ciebie to już nic nie będzie”.
Chwal – za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek.
- 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.
- W przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez
porażki – nie zaprzeczaj jego uczniom mówiąc, że nic ci 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.

