
Motywowanie dzieci do nauki 

 Rozwijanie motywacji do nauki powinno być zadaniem ciągłym, systematycznym  

i koniecznym, gdyż jak powiedział H. Custing: „(...)bez motywacji nie można zrobić nic wielkiego. 

Jest ona tym, co pcha człowieka do przodu”1. W uczeniu się szczególnego znaczenia nabiera 

motywacja poznawcza wpływająca na zainteresowania ucznia i dzięki temu przyczynia się chyba 

najbardziej do rozwoju umysłowej aktywności jednostki. Poprzez odpowiednie zabiegi dydaktyczne 

i wychowawcze motywację można rozwijać, stymulując uczniów do odpowiednio 

ukierunkowanych wysiłków. Oddziaływanie takie okazuje się szczególnie skuteczne, uczeń bowiem 

podejmuje wówczas określone wysiłki nie dlatego, że coś zostało mu narzucone, ale w następstwie 

tego, że odczuwa określone potrzeby i samodzielnie podejmuje działania, żeby je zaspokoić. 

 Zachowania nastawione na realizację określonych zadań wypływają z różnych motywów, 

pochodzących z różnych źródeł. Wynikają zarówno z wewnętrznych potrzeb jednostki, jak i są 

kierowane z zewnątrz, mają wówczas inny charakter i naturę.  

 W kontekście procesu edukacyjnego najczęściej przyjmuje się następujący podział 

motywacji poznawczej: motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną. 

 Motywacja wewnętrzna wynika z potrzeb samorealizacji, dotyczy celów, które jednostka 

określa sama w warunkach swobody wyboru. Motywację wewnętrzną do uczenia się 

ukierunkowują zainteresowania, pasja, ciekawość poznawcza, chęć tworzenia, gotowość do 

realizacji trudnych zadań będących wyzwaniem. Człowieka motywowanego wewnętrznie cechuje 

autodeterminacja, wytrwałość w dążeniu do celu, zaangażowanie bez względu na nagrody czy 

przeszkody. Satysfakcję czerpie z faktu działania zgodnie z własnym wyborem. Motywacja 

wewnętrzna pojawia się w momencie, kiedy uczeń zaczyna doceniać samo wykonanie czynności, 

liczą się działania, a nie nagroda. 

 Z motywacją zewnętrzną mamy do czynienia, gdy uczeń podejmuje się wykonania pewnej 

czynności, która sama w sobie pozbawiona jest dla niego wartości, a stanowi jedynie narzędzie 

pozwalające uzyskać cenną nagrodę. Jednostka ma określony cel, do którego osiągnięcia dąży, 

często najkrótszą i najmniej skomplikowaną drogą. Zachowania podejmowane ze względu na 

oczekiwanie aprobaty społecznej, wynagrodzenie, podwyższenie własnej pozycji, lęk przed porażką 

– sterowane są zewnętrznie, przez innych i wyznaczone przez nich standardy. Działania 

motywowane zewnętrznie są nastawione na wyniki i nagrody.  

 Motywacja do nauki, czyli wszystkie działające w przypadku danej jednostki motywy 

uczenia się, może mieć źródła zewnętrzne, na które składają się: nagrody, kary, oceny, wpływ osób  

i rzeczy lub wewnętrzne, do których zaliczamy: zainteresowania, potrzeby, takie jak między innymi 

bezinteresowna potrzeba zdobywania i rozumienia wiedzy, ambicje, plany, dążenia, cele. 

System nagród i kar 

 Nagradzanie dziecka ma na celu zachęcanie go do właściwego postępowania, podtrzymuje  

i utrwala pozytywne cechy i zachowania dziecka. Dziecko, które jest nagradzane, nabiera wiary w 

siebie, zaufania do swoich możliwości, czuje, że jest kochane i akceptowane przez rodziców. Poza 

tym otrzymywanie nagród jest dla dziecka źródłem pozytywnych uczuć, radości, dobrego 

samopoczucia. Dzięki nagradzaniu umacniają się więzi emocjonalne między dzieckiem a osobami 

nagradzającymi. 

Rodzaje nagród: 

 pochwała słowna, uznanie;  

 uśmiech, przytulenie dziecka;  

 wspólne, atrakcyjne spędzanie wolnego czasu;  

 
1H. Custing, za Walkiewicz M., Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki, Nowa Szkoła 2003, nr1.  



 sprawianie dziecku przyjemności;  

 wizyta u kolegi, koleżanki lub zaproszenie ich do domu;  

 nagrody rzeczowe;  

 pieniądze;  

 zwolnienie z obowiązku;  

 uzyskanie jakiegoś przywileju;  

 obdarzenie dziecka zaufaniem.  

 Nagrody powinny być związane z tym, co dziecko lubi, co sprawia mu przyjemność. Im 

młodsze dziecko, tym nagrody powinny być bardziej konkretne, jednak z wiekiem powinno się 

raczej zastępować nagrody rzeczowe pochwałami, akceptacją - słownym wyrażaniem naszej 

aprobaty i zadowolenia z zachowania dziecka. Dziecko powinno wiedzieć, za co i dlaczego dostaje 

nagrodę, powinno też na nią zapracować. Nadmierna ilość nagród uzyskiwanych bez 

odpowiedniego uzasadnienia i bez wysiłku ze strony dziecka powoduje, że ich wartość maleje,  

a nagradzanie przestaje być skuteczne. 

Kiedy kara przynosi więcej szkody niż pożytku? 

 Chociaż istnieje spory materiał dowodowy świadczący o skuteczności rozsądnego, 

kontrolowanego stosowania kary jako jednej z metod w takim programie kierowania zachowaniem, 

który kładzie główny nacisk na wzmocnienie pozytywne, to jednak kara przynosi więcej szkody niż 

pożytku. Wynika to stąd, że w życiu codziennym nauczyciele, rodzice, wychowawcy rzadko stosują 

kary zgodnie z określonymi zasadami. Kary są stosowane zwykle bez zastanowienia. Oto niektóre 

przyczyny, powodujące, iż kara w życiu codziennym może wywoływać reakcje bardziej 

niepożądane od tych, które redukuje: 

1. Kara często wzbudza w karzącym i karanym silne reakcje emocjonalne, które generalizują się na 

sytuacje inne niż sytuacja kary (karzący może czerpać przyjemność z karania; karany może nauczyć 

się obawiać karzącego, odczuwać do niego urazę, nienawidzić go, a jego samoocena może ulec 

obniżeniu). 

2. Często trudno jest stosować karzący bodziec niezwłocznie i konsekwentnie. 

3. Osoba karząca zbyt łatwo może nie doceniać surowości czy intensywności kary i z tego powodu 

może ona wyrządzić krzywdę karanemu. 

4. Karanie staje się główną sytuacją, w której karany uczy się co oznacza „władza”. Karani   

posługują się metodą kary w celu sterowania zachowaniem innych. 

5. Kara tłumi i hamuje daną reakcję w czasie, gdy sprawowany jest nadzór. Prowadzi to do 

przyjęcia dwóch „bliźniaczych” przekonań: że nadzór jest konieczny dla zapewnienia właściwego 

zachowania i że karane jednostki nie są zdolne nauczyć się kierować swoim własnym zachowaniem. 

6. Kara często bywa stosowana w sytuacjach społecznych, w których poza karzącym i jednostką 

karaną obecne są jeszcze inne osoby. Ich obecność może zwiększać odczuwane przez tę jednostkę 

upokorzenie; może nawet powiększyć karę. Obecność innych osób może także wpływać na 

zachowanie karzącego. Na przykład karzący może dbać o swój obraz w ich oczach i zastosować 

karę, ponieważ wszelka pożądana zmiana, jaka nastąpi, będzie wówczas „zapisana na jego korzyść”, 

a nie na korzyść osoby ukaranej. Karzący może też reagować zbyt silnie, wykorzystując taką okazję 

jako nauczkę dla grupy. 

Jak skutecznie motywować uczniów do nauki? 

 Znając ucznia i przyczyny jego chęci bądź niechęci do nauki, można dużo łatwiej poradzić 

sobie z motywowaniem go do pracy. Przede wszystkim warto zastanowić się nad tym, czy 

motywują go czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne. Warto pamiętać o tym, że nie ma jednoznacznej 

odpowiedzi na to, które z nich są lepsze. Lepsze są tak naprawdę te, które są skuteczniejsze  

w danym przypadku. Często te obszary się krzyżują, co jest zauważalne np. u laureatów konkursów 



czy olimpiad przedmiotowych. 

Ucznia z silną motywacją wewnętrzną na pewno zachęcą do działania: 

 różnorodne metody pracy i jej atrakcyjne formy (aktywne i niekonwencjonalne); 

 pozwolenie na doświadczenie radości tworzenia (np. poprzez działania manualne) 

 zainteresowanie opiniami i przeżyciami ucznia; 

 pokazywanie przez nauczyciela, jak duże powiązania ma nauka z życiem codziennym. 

Z kolei dla ucznia z silniejszą motywacją zewnętrzną bardzo ważne będą np.: 

 pochwały, szczególnie od lub w obecności osób znaczących 

 zauważanie nawet drobnych sukcesów; 

 zasłużone pozytywne oceny; 

 nagrody. 

Jeśli rodzic chce zwiększyć motywację dziecka do nauki, powinien: 

 podkreślać znaczenie nauki w życiu człowieka,  

 powtarzać myśl, że nauka jest celem sama w sobie,  

 nie przypisywać zbyt dużej wagi ocenom,  

 wyrażać się pozytywnie o szkole i o nauczycielach,  

 doceniać pracę i samodzielność dziecka,  

 dostrzegać osiągnięcia dziecka, chwalić nawet najdrobniejsze sukcesy, 

 nie krytykować, nie oceniać, nie wyśmiewać niepowodzeń, 

 pomagać, ale nie wyręczać,  

 nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości,  

 nie wyprzedzać materiału szkolnego,  

 wzbudzać w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia,  

 stworzyć warunki do poszerzenia wiedzy i doświadczeń dziecka,  

 wspierać. 

 Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja. Najważniejszą sprawą w zakresie 

motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez rodziców, bez względu na to, co dziecko 

robi czy jak się zachowuje. Dziecko, które wyrasta w atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest 

kochane i szanowane nabierze wiary i pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej będzie 

stawiało czoło przeciwnościom. 
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