
podstawowe błędy

Jak nie zabijać 
motywacji do nauki



Bardzo ważne!
Naturalnie mózg uwielbia się uczyć! Jest wręcz 
zaprogramowany, aby zdobywać nowe informacje. To czego 
jednak potrzebuje, aby uczyć się optymalnie, to 
odpowiednich warunków. 
W tym krótkim materiale, chcę Ci pokazać kilka 
kardynalnych błędów, które zabijają motywację do nauki.



Im jesteśmy starsi, tym bardziej 
MUSIMY wiedzieć po co się uczymy. 
Nie zapisujesz się przecież losowo na 
szkolenia, tylko wyszukujesz 
informacje, które ułatwią Ci życie. 
Nic więc dziwnego, że Dzieci nie chcą 
się uczyć, kiedy nie wiedzą po co mają 
to robić, jakie rezultaty im to 
przyniesie. Pamiętaj! Zdany egzamin to 
bardzo zły cel.  

Brak celu

Szkoła nie uczy jak się uczyć- czy to 
nie jest dziwne? Jak mamy robić to 
dobrze, skoro nikt nie powiedział nam 
co zrobić, aby uczyć się szybko, 
przyjemnie i trwale. 
Dzieci bezsensownie kują, przepisują 
podręczniki, uczą się na pamięć 
godzinami a i tak często nie widzą 
rezultatów. Dlaczego? Bo robią to 
wbrew temu, jak uczy się na mózg!

Brak umiejętności

To nieprawdopodobne ile Rodziców 
pomaga swoim Dzieciom w odrabianiu 
prac domowych. To straszne, że zabierają 
im możliwość samodzielnego 
poszukiwania informacji, opracowania 
wiedzy, nauczenia się organizacji i 
zarządzania sobą w czasie. 
Dzieci nie tylko tracą motywację, ale też 
wiarę we własne możliwości! Są 
przekonane, że bez rodzica nie są w stanie 
sobie poradzić. 

Wyręczanie



Kiedy dziecko ma za dużo materiału do 
przerobienia, brak narzędzi do 
efektywnej nauki i mimo swojej pracy 
nie widzi efektów, to zaczyna tracić 
motywację.  To co bardzo ważne, to 
odbudowanie w nim poczucia, że 
,,może”. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy 
Twoje Dziecko wpadło w pułapkę 
wyuczonej bezradności kliknij tutaj:
https://www.facebook.com/dorotafilipi

ukpl/videos/1343165745865511/

Brak postępów

Ani karanie za naukę, ani karanie 
,,nauką” nie da Ci dobrych rezultatów. 
Nie można oczekiwać od kogoś, aby 
pod naciskiem polubił cokolwiek! A 
uż na pewno naukę, która wymaga od 
nas dużego zaangażowania.
Więcej na temat kar znajdziesz w tym 
nagraniu:

https://www.facebook.com/dorotafili

piukpl/videos/526497304860754/

Karanie

Oceny, pochwały, nag2rody- intuicyjnie 
wydają się być bardzo motywujące! 
Jednak jak się okazuje, zabijają naszą 
motywację wewnętrzną. A tylko dzięki 
motywacji pochodzącej z wnętrza 
jesteśmy w stanie rewelacyjnie się uczyć 
z ogromną przyjemnością! 
Więcej informacji o nagrodach możesz 
znaleźć tutaj:
https://dorotafilipiuk.pl/bez-kategorii/cz

y-warto-nagradzac-za-nauke/

Nagradzanie



Oceny uczą uczniów wybierania możliwie 
najłatwiejszych zadań.

Jedno z badań wykazało, że rodzice, dla których 
osiągnięcia dziecka liczyły się bardziej niż inne cele, 
częściej inspirowali dzieci do wybierania prac 
,,wymagających minimum starań i przypuszczalnie
skutkujących sukcesem”, a nie takich, ,,które pozwalają 
zdobywać wiedzę, ale również grożą popełnieniem 
mnóstwa błędów”

Uczniowie, którym zapowiedziano, iż zadana praca 
będzie oceniana, mniej cieszyli się jej wykonaniem i 
rzadziej chcieli wracać do niej w wolnym czasie w 
porównaniu z uczniami, którym wyznaczono to samo 
zadanie, ale bez wzmianki o ocenach.

Oceny niszczą motywację 
do nauki!

Dzieci są pod dużą presją, aby zdobyć dobrą 
ocenę co pogarsza zapamiętywanie informacji



Oceny utrudniają dzieciom poznanie siebie, 
tego co naprawdę lubią. Zachęcają też do 
oszukiwania, ściągania i szukania wymówek.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nagród 
i kar polecam Ci przeczytać:
,,Punished by Rewards” - Alfie Kohn
,, Wychowanie bez nagród i kar. Rodzicielstwo 
bezwarunkowe”- Alfie Kohn

Zabieganie o dobre oceny często prowadzi 
uczniów do płytkiego i powierzchownego 
myślenia. Kartkują książkę, aby znaleźć to, co 
,,trzeba wiedzieć”, robią tyle, ile nauczyciel wymaga 
i nic więcej.

Oceny niszczą motywację 
do nauki!



Ponad 10 lat szkolę Dzieci, Młodzież i 
Dorosłych z tego, jak mogą wykorzystać 
swój umysł i ułatwić sobie życie. Jeśli chcesz 
skorzystać z mojej wiedzy kliknij w ten link:

To bardzo dobrze! Umiejętność uczenia się to 
najważniejsza kompetencja kluczowa XXI wieku 
(wiedziałeś o tym?), która przyda mu się na całe 
życie! Pomoże mu nie tylko świetnie zdawać 
egzaminy ale też podniesie pewność siebie i wiarę 
we własne możliwości.

Chcesz nauczyć swoje 
Dziecko jak się uczyć?




