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MOTYWOWANIE  UCZNIA  DO  NAUKI 

 

OPRACOWAŁA: mgr Wiesława Tyszler 

 

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że przy braku motywacji do uczenia się w szkole okaże 

się ono satysfakcjonujące. Możemy czynniki podzielić na wewnętrzne formy motywacji, 

które pochodzą od jednostki oraz zewnętrzne, narzucone przez środowisko.  

Motywacja wewnętrzna – psychologowie powszechnie przyjmują, że istnieje coś takiego jak 

naturalny popęd ciekawości, który skłania do eksploracji i odkrywania już od 

najwcześniejszego okresu życia. W czasie dojrzewania dzieci reakcja innych na ten popęd 

pomaga w determinowaniu jego rozwoju. Jeżeli ich próby eksploracji spotkają się z 

niezadowoleniem dorosłych i konsekwentną frustracją, to takie próby będą coraz rzadsze i 

zamiast nich pojawi się apatia lub nawet przypadkowa, bezcelowa aktywność. Z drugiej 

strony jeżeli się często nagradza i wzmacniane przez odkrycie, zainteresowanie i zachęta 

dorosłych, najprawdopodobniej dalej będą odkrywać, staną się bardziej ukierunkowane i 

produktywne. Blisko związany z ciekawością dzieci jako czynnikiem motywującym jest 

stopień zainteresowania wyniesiony z doświadczeń uczenia się. Problem ze szkolnym 

uczeniem się przeważnie polega na tym, że dzieje się to w środowisku innym od otaczającego 

świata i większości z tego, co jest w tym środowisku nauczane, stanowi przygotowanie do 

zadań, które pojawiają się raczej w odległej przyszłości niż w teraźniejszości. Znając zarówno 

swój przedmiot, jak i swoich uczniów nauczyciel może zrobić wiele, by praca szkolna 

odnosiła się bezpośredni do zainteresowań ucznia. Oznacza to zaczynanie od tematów przez 

dzieci już znanych, od ich ciekawości, ambicji, ich problemów oraz pokazywanie im, jak taka 

nauka może dostarczyć odpowiedzi, które pomogą im prowadzić bardziej satysfakcjonujące 

życie. 

Motywacja zewnętrzna – niezależnie od tego, jak bardzo stymulujący okaże się nauczyciel, 

zawsze mogą zaistnieć sytuacje, gdy wewnętrzna motywacja dzieci będzie niewystarczająca i 

gdy należy wprowadzić elementy motywacji zewnętrznej. Tego rodzaju motywacja 

zazwyczaj składa się z ocen, stopni, raportów szkolnych, egzaminów, i oczywiście aprobaty 

nauczyciela. Sukces odnoszony w takich sprawdzianach pomaga budować prestiż dzieci we 

własnych oczach i w oczach nauczycieli, kolegów  i rodziców, a więc sprzyjać rozwojowi 

tego co jest nazywane motywacją osiągnięć. Dzieci odkrywają, że sukces jest nagradzany i 

budują oczekiwania, nad którymi zawsze będą musiały pracować, aby je spełnić. Lecz 

motywacja zewnętrzna wywołuje wiele ważnych przemyśleń na poziomie szkolnym, a 

mianowicie: 

 Zamiast sukcesu niektóre dzieci doświadczają jedynie porażek. Ma to tendencje do 

wywoływania niskiej samooceny jak i odrzucenia szkoły, dlatego nauczyciel musi 

dostarczać okazji do odniesienia sukcesu. Dzięki temu dziecko na nowo buduje obraz 

samego siebie i może być zachęcone do postawienia sobie poprzeczki na wyższym 

poziomie. 

 Czasami motywacja ponosi uszczerbek, ponieważ dzieci muszą długo czekać na efekt 

swojej pracy.  

 Współzawodnictwo wśród dzieci jest bardzo użytecznym czynnikiem motywującym, 

lecz jeśli stanie się zbyt intensywne, może doprowadzić do złego samopoczucia i 

bolesnych efektów porażki. 

 Jeżeli presja zewnętrzna motywacji jest zbyt silna, dzieci mogą uciekać się do takich 

strategii jak: oszukiwanie, absencja czy symulacja choroby – w celu unikania porażki. 

 Pochwała jest w dużym stopniu nagradzająca dla dzieci i pomaga również w 

ustanowieniu ciepłych i produktywnych relacji pomiędzy nauczycielem i jego klasą. 

Pochwała powinna być wykorzystywana nie tylko do nagradzania dzieci za jakieś 
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działanie, lecz również do stymulowania ich, by kontynuowały swoją pracę w sposób 

rozważny i kreatywny. 

Motywacja jest motorem rozwoju, przyczyną sukcesu, to dzięki niej możliwe jest dotarcie do 

wytyczonych wcześniej celów. Proces edukacji, ze względu na swoją długość i intensywność, 

wymaga od uczniów sporo wysiłku, dlatego też pierwszą czynnością w toku nauczania 

powinno stać się rozbudzenie właściwej  motywacji. Umiejętność wzbudzania motywacji, 

czyli zachęcania do większego wysiłku, to niezwykle cenne cecha nauczyciela oraz 

wychowawcy.  

Zadaniem każdego nauczyciela, wychowawcy w koncepcji motywacji jest: 

 

▪   zaszczepić w dziecku wytrwałość i wolę walki;  

 

▪   pokazać radość satysfakcji z pokonanej przeszkody;  

 

▪   przekonać, że można i warto pracować oraz doskonalić się; 

 

▪  budować i wzmacniać immanentną motywację, tak, by stała się niezależna od czynników 

zewnętrznych.  

Uczenie się szkolne, pojmowane w sensie ogólnym jako proces zdobywania wiedzy i 

umiejętności, stawia nieustannie przed dzieckiem zadania wymagające świadomego, 

połączonego z wysiłkiem działania. Dlatego proces rozwoju motywacji w wieku szkolnym 

jest złożonym i poważnym problemem zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Efekty 

pracy dzieci w nauce szkolnej nie zawsze są zadawalające, a zabiegi dydaktyczne w celu 

podniesienia wyników nauki mało skuteczne. W wielu wypadkach zawodzą sposoby 

oddziaływania szkoły i stosowana organizacja nauczania. Wyniki nauczania są nie zawsze 

wysokie i mimo poszukiwań oraz stosowania lepszych metod przekazywania informacji 

szkolnych, wielu uczniów nie uczy się lepiej. Szkoła walczy o większą efektywność 

nauczania, o to, aby materiał (treści nauczania) i metody użyte przy jego przekazywaniu z 

jednej strony odpowiadały możliwościom przyswajania go przez uczniów, a z drugiej 

powodowały ich rozwój. Aby można było wychowywać motywy wpływające na przebieg 

uczenia się dziecka, trzeba przynajmniej ogólnie zdać sobie sprawę z tego co stanowi ich 

istotę, jakie czynniki wchodzą w skład ich bardzo skomplikowanej budowy. Można z góry 

przypuszczać, że u różnych dzieci występują rozmaite, indywidualne układy tych czynników. 

Niemniej różnice nigdy nie będą tak decydujące, żeby nie można było wykryć wśród nich 

podobieństw i pokrewieństw. Ich charakter w dużej mierze zależy od zewnętrznych źródeł. Są 

dwa zasadnicze środowiska wychowawcze, w których tkwią źródła motywów: szkoła i 

rodzina. Czynniki kształtujące u dzieci motywy uczenia się są genetycznie związane z 

miejscem pracy ucznia, z treściami nauczania i z osobą kierującą procesem uczenia się, 

przede wszystkim więc z nauczycielem. W domu rodzinnym czynniki te mają nieco 

odmienny charakter i łączą się ściśle ze stosunkiem członków rodziny do szkoły i nauki 

dziecka oraz do samego dziecka jako ucznia, wypełniającego swoje obowiązki. Na pierwszy 

plan wysuwają się źródła motywów występujące w środowisku szkolnym związane ściśle z 

miejscem nauki. Czynnikiem dodatnio sprzyjającym wytwarzaniu się pozytywnej postawy 

dziecka wobec nauki jest organizacja zewnętrznego tła pracy ucznia. Jest to pierwszy stopień 

ładu, który sprawia radość i przyjemność wiążąc w ten sposób dziecko uczuciowo z miejscem 

jego pracy. Gdy uczeń czuje się w miejscu swojej pracy dobrze, gdy jest wciągnięty w 

uregulowany rytm wysiłku, wówczas wszystkie inne zasadnicze i decydujące źródła 

motywów znajdują najlepsze warunki oddziaływania. Podstawowym źródłem motywacji jest 

zawsze nauczyciel, a dokładniej mówiąc jego postawa zachęcająca uczniów do pracy. 

Nauczyciel w toku pracy ma obowiązek uregulowania żywiołowej i chaotycznej aktywności 
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dziecka, opanowania i ograniczania odpowiednimi tematami, nie tłumiącymi jednak cennej 

ekspansywności ucznia. Tylko wtedy bowiem praca szkolna będzie źródłem przyjemnych 

doznań jako podstawy do wykształcenia się później wyższych, moralnie bardziej 

wartościowych motywów uczenia się. Jeśli chodzi o źródła motywacji istniejące w 

środowisku rodzinnym, na pierwszym miejscu podkreślić trzeba ważność celowego 

przygotowywania dziecka do należytego wypełniania późniejszych obowiązków szkolnych. 

Jest to wychowywanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciel powinien oddziaływać 

na rodziców swoich uczniów zachęcając ich do odpowiedniej pracy wychowawczej. Jej cele 

to: ułatwić dziecku naukę, zapewnić możliwie największą skuteczność uczenia się i uwolnić 

dom rodzinny od zbędnych trudności, które w nim mogą się w przeciwnym wypadku później 

pojawić. Czynnikiem dodatnio motywującym ucznia do pracy szkolnej jest wytwarzanie w 

domu rodzinnym pozytywnego nastroju dla uczenia się dziecka i dla szkoły. Rodzina musi 

zawsze przywiązywać duże znaczenie do tego, co robi dziecko wypełniając swoje obowiązki. 

Pojawia się wówczas i utrwala atmosfera szacunku, jakim otacza się ucznia już od pierwszych 

dni pobytu w szkole. Wyraża się to w zorganizowaniu miejsca pracy ucznia w domu, 

przeżywanie przez rodzinę zarówno sukcesów jak i niepowodzeń ucznia w pracy, wyraźne 

akcentowanie radości z każdego sukcesu, troski i niepokoju wraz z rzetelną pomocą, gdy 

dziecku nie uda się zaspokoić oczekiwań rodziny, zachęca uczącego się i zobowiązuje do 

wysiłku. W kontaktach między obu stronami, dzieckiem i domem, znajduje się zawsze bardzo 

silne źródło motywów pobudzających do systematycznej i wytężonej pracy. Dużą rolę 

odgrywa w tych przypadkach uczucie, lecz do głosu dochodzi również rozumienie, że 

środowisko uznaje znaczenie pracy szkolnej. Osobisty przykład otoczenia ucznia, 

akcentowanie obowiązkowości, szacunku dla wszelkiej pracy niewątpliwie wzmacnia 

pobudki skłaniające ucznia do pilności. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że nauczyciel powinien 

współdziałać z rodziną ucznia, aby wytworzyć w domu odpowiednie warunki powstawania 

bodźców motywujących uczenie się dziecka. Jednym z warunków prawidłowego rozwoju 

sfery intelektualnej jest ukierunkowanie procesów poznawczych, równocześnie czynienie 

tego w taki sposób, aby istniały pełne możliwości dla przejawiania przez dzieci własnej 

aktywności i dla wzrostu ich samodzielności w myśleniu, zdobywaniu wiedzy, 

zapamiętywaniu materiału i w działaniu. Dużą rolę odgrywa w tym rozwój procesów 

motywacyjnych. Właśnie w młodszym wieku szkolnym zachodzą swoiste przeobrażenia w 

stosunku dziecka do przedmiotów szkolnych i uczenia się. Słuszne i trwałe motywy uczenia 

się rodzą w dzieciach zainteresowanie, zamiłowanie do pracy szkolnej. Wielu psychologów 

uważa motywację za najważniejszy czynnik sprzyjający efektywnemu uczeniu się. 

Stwierdzono bowiem duży wpływ motywów na rozwój myślenia i aktywności w procesie 

uczenia się. Uczeń o silnej motywacji, przystępuje do nauki z dużym zainteresowaniem, 

zdolny jest do poszukiwań różnorodnych sposobów rozwiązań, do przeprowadzania 

wnikliwego rozumowania mobilizując całą swoją wiedzę. Badania motywów uczenia się nie 

należą do  łatwych, ani nie są badaniami pierwszoplanowymi. Nie znaczy to wcale, że ich 

wartość jest niższa niż innych problemów. Znajomość sił pobudzających uczniów do nauki 

ma swoje znaczenie dla praktyki szkolnej. Od rodzaju i sił motywacji zależą nie tylko postępy 

w nauce, ale i postawa uczniów. Znajomość uczenia się przez szkołę i nauczyciela pozwala na 

wzmacnianie takich reakcji ucznia, które są pożądane, a osłabienie tych, które zostają uznane 

za niewłaściwe i wpływają hamująco na jego rozwój. Uczenie się powinno być nie tylko 

gromadzeniem wiedzy, ale także kształtowaniem pożądanych mechanizmów zachowania się 

jednostki i jej cech osobowości. 

Niektórzy uczniowie ciągle borykają się z nauką, byle dotrzymać kroku kolegom, bowiem ich 

ograniczone szkolne zdolności lub defekty procesów uczenia się spowalniają postępy. 

Odpowiednio nauczani słabi uczniowie mogą czynić systematyczne postępy i osiągnąć dość, 

żeby zadowolić siebie i nauczyciela, nawet jeśli ich wyniki są gorsze niż pozostałych 
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uczniów. Z przeglądu literatury wynika wszelako, że jest zgoda co do pewnych metod, 

zwłaszcza tych, które dotyczą zajęć wyrównawczych, indywidualnych korepetycji i 

indywidualnych zadań. Według McIntyre z rozmaitych opracowań wydobył cztery zestawy 

wskazówek: 

 Indywidualizowanie czynności i zadawanych prac – zmniejszanie poziomu trudności 

zadań stawianych uczniom zmagających się z nauką, wyszukać w ich uczeniu 

mocnych stron i na nich opierać nauczanie, 

 Strukturować zadania dla słabych uczniów – niech powtarzają udzieloną im instrukcję, 

głośno wypowiadają swoje myśli, ćwiczenie z dzieckiem metody kierowania własną 

pracą – powiedzenie wyraźnie co ma być wykonane, określenie limitu pracy na daną 

pracę, 

 Pomoc w wykonywania zadań i korepetycje – pomoc może udzielić nauczyciel, 

rodzic, starszy kolega, inny uczeń; Konkretne wskazówki są takie: przeformułowanie 

pytanie, naprowadzić na własny trop, chwal kiedy odpowiadają wystarczająco dobrze, 

daj im możliwość poprawienia pracy, posadzić z uczniem lepszym, zorganizowanie 

pomocy koleżeńskiej, 

 Podtrzymywanie motywacji – zachęcanie i pozytywne komentowanie, ustalenie 

realistycznego celu i ocenianie osiągnięć, zachęcanie do bicia „ rekordów życiowych”, 

a nie rywalizacją z innymi uczniami – niech starają się osiągnąć więcej w porównaniu 

z poprzednim dniem. 

 

Podobny zestaw metod opublikował Abbott. Do tych, które uwzględnił McIntyre, dodała: 

instrukcje niech będą proste, w razie potrzeby podzielone na części, by uczeń dał radę 

zapamiętać je; sadzić takich uczniów na pierwszych ławkach i nawiązywać z nimi częsty 

kontakt wzrokowy; zadawać dodatkowe, uzupełniające zadania i dawać więcej okazji do 

zarobienia na ocenę, być w stałym kontakcie z rodzicami lub osobą, która jej pomaga w 

nauce.  

Słabi uczniowie mogą wiele skorzystać z metod używanych w systemie „pełnego 

przyswojenia”: zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia, stawiając zadania , którym 

uczeń podoła; organizowanie indywidualnej pomocy., opracowanie zestawu ćwiczeń i 

sprawdzianów, dopóki poziom nie zostanie osiągnięty. Praktycznie gwarantujemy sukces, 

takimi metodami budujemy wiarę ucznia we własne siły i dodajemy zniechęconym uczniom 

chęci, by zgodzić się na ryzyko związane z podjęciem ambitnych celów. 
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