
Wszystko zaczyna się od myślenia

Te przekonania 
motywują do nauki



Wymień przynajmniej 10 korzyści 
ze zdobywania wiedzy dla siebie 
(nie dla ocen!):

1. ……
2. …...
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……
9. ……

10. ……
11. ……
12. ……
13. ……

Zastanów się, czy komunikujesz te korzyści swojemu 
Dziecku. Czy mówiąc o osobach, które osiągnęły sukces 
zauważasz ich pracę, zdobyte kompetencje, czy raczej 
mówisz o szczęściu i znajomościach. 



A Ty, co lubisz w swoim Dziecku 
najbardziej?:

1. ……
2. …...
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……
9. ……

10. ……
11. ……
12. ……
13. ……
14. ……
15. …...



Pomóż Dziecku budować 
pozytywne przekonania o sobie
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Dzieci zwykle zadają dużo pytań, co jest 
kolejnym dowodem ich wrodzonej ciekawości. 
Co by się jednak stało, gdyby zamiast 
gotowych odpowiedzi zostały zmotywowane 
do samodzielnego znalezienia poszukiwanej 
informacji. 
Pytaj swoje dziecko o jego zdanie, poznaj jego 
tok myślenia, zadawaj pytania typu: ,,gdzie to 
możesz znaleźć, skąd możesz się o tym 
dowiedzieć, w jakiej książce możesz o tym 
przeczytać?”. Umiejętność samodzielnego 
poszukiwania informacji jest niezwykle ważną 
kompetencją- pomóż Dziecku ją zdobyć ;)

Zacznij pytać a nie 
odpowiadać

Kochaj swoje Dziecko, i okazuj mu to, bez 
względu na to jaką ocenę otrzyma! Nigdy 
nie okazuj mu więcej miłości, gdy zachowuje 
się tak jak tego oczekujesz, w porównaniu 
do zachowania nie aprobowanego przez 
Ciebie. Dziecko, które rezultatami chce 
zasłużyć na miłość, ma bardzo niskie 
poczucie własnej wartości, często stosuje 
techniki ,,samoutrudniania”, nie potrafi 
odnaleźć pasji a jego samoocena wciąż 
zależy od innych. 
W ten sposób wychowujesz bardzo 
nieszczęśliwego człowieka...

Oceny nie mają znaczenia

Uważasz, że nauka jest ważna a książki 
cudowne? A ile razy Twoje Dziecko, 
przyłapuje Cię na uczeniu się, czytaniu, 
rozmawianiu o ciekawostkach? 
To Ty jesteś idealnym przykładem. To na 
Ciebie Dziecko patrzy i cały czas się uczy. To 
od Ciebie przejmuje sposób myślenia, 
podejmowania decyzji, reagowania na 
trudności, spędzania wolnego czasu. 
Pamiętaj o tym, za każdym razem kiedy 
mówisz: ,,wyłącz ten komputer, znalazłbyś 
sobie pasje, wyjdź na podwórko i się pobaw”

Bądź przykładem



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:

https://dorotafilipiuk.pl/dlarodzica

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?




