Jak motywować uczniów do nauki?
referat dla nauczycieli
Co należy zrobić, aby rozbudzić motywację do osiągania zamierzonych, coraz to
różnych celów, do pokonywania trudności w zdobywaniu kolejnych etapów wiedzy, jak i
również motywować uczniów do nauki.
„Motywacja” to : stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to
wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże
zachowań i ich zmian”. Prościej mówiąc motywacja to stan, w którym chce nam się osiągać
swój cel, chce nam się dążyć i realizować zamierzenia, chce nam się dążyć do realizacji
planów, marzeń czyli chce nam się działać. Aby ten stan mógł zaistnieć cel musi być
atrakcyjny dla ucznia i musi być na miarę jego możliwości osiągalny.
Motywacja może być:
- wewnętrzna- wówczas człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb,
- zewnętrzna- polega na wzbudzaniu potrzeb przez stosowanie kar i nagród, informowaniu o
możliwościach zawartych w różnego rodzaju sytuacjach i manipulowaniu tymi
możliwościami.
Motywacja:
- negatywna- zwana ujemną, to mechanizm, który opiera się na różnego rodzaju karach
związanych z zachowaniem typu „dążenie od” czyli stosowanie uniku. Im bliższa kara, tym
bardziej widoczny jest unik. Powoduje ona lęk a tym samym mobilizuje do takich działań,
aby uniknąć kary.
- pozytywna- zwana dodatnią, związana z zachowaniem „dążenia do”, które to zachowanie
jest silniejsze im bliższa jest droga do zapowiedzianej nagrody. Motywacja osobista ma
umożliwić człowiekowi osiągnięcie lepszego niż dotychczas poziomu zaspokojenia potrzeb.
Motywację o największym nasileniu osiąga dziecko w wieku 6 lat. Dziecko wtedy
chce jak najwięcej wiedzieć o szkole, jest ciekawe nowego świata, ciekawe nowego i
nieznanego. Rolą rodziców w tym okresie jest, aby ta motywacja nie została stłamszona i nie
przerodziła się w motywację negatywną.
Nie wolno straszyć dziecka szkołą, nauką, panią, itp. Jeżeli rodzice będą ukazywać
pozytywną stronę szkoły, gdzie zdobędzie wiedzę, rozwinie zainteresowania oraz nowe
umiejętności to jego motywacja będzie na wysokim poziomie.
Motywacja wewnętrzna pojawia się na poziomie pierwszej klasy szkoły średniej. Wtedy to
uczeń zaczyna rozumieć, że uczy się dla siebie. Nie wszyscy jednak mają równy poziom
motywacji do osiągania swoich celów. Ważny jest tutaj przebieg procesu edukacyjnegoprzebieg zajęć, na których nauczyciel powinien tak poprowadzić lekcje aby zainteresować,
rozbudzić jak największą motywację uczniów do uczenia się, poszukiwania, gromadzenia,
dzielenia się a w efekcie końcowym osiągnięcia upragnionego celu i zdobycia nagrody.
Dlatego tak ważne jest aby cel spełniał cztery kryteria. Cel musi być: atrakcyjny, osiągalny,
realistyczny, wyraźny.
Motywując uczniów do nauki można posłużyć się metodami:
1.wspierające wiarę w siebie jako ucznia
- ukierunkowanie drogi do sukcesu,
- pomoc w ustanowieniu celu, postępu i dostrzeganie związku między nakładem pracy a
efektami,

- udzielanie pomocy uczniom zmagających się z trudnościami i niepowodzeniami,
- stosowanie zabiegów wychowawczych wobec uczniów z objawami syndromu porażki,
- zachęcanie uczniów osiągających słabe wyniki do podejmowania zadań o właściwym dla
nich stopniu trudności.
2. motywowanie za pomocą zachęt zewnętrznych
- nagradzanie i chwalenie ucznia za sprostanie trudnościom i wykonane zadanie,
- docenianie wyników ucznia w nauce poprzez nagrodę i pochwałę,
- kierowanie uwagi ucznia na praktyczną wartość uzyskanych wiadomości i umiejętności
3. nawiązywanie do wewnętrznej motywacji uczniów
- zachęcanie uczniów do samodzielności i zezwolenie na dokonywanie wyboru,
- wyjście naprzeciw uczniowskiej potrzebie kompetencji: wybranie czynności, które
wymagają od uczniów aktywnego zachowania i dostarczenie informacji zwrotnej,
wzbogacanie nauczania elementami gier, stawianie zadań wymagających zróżnicowania
umiejętności,
- wyjście naprzeciw uczniowskiej potrzebie włączenia czyli częstej współpracy z kolegami,
- dostosowanie czynności dydaktycznych do zainteresowań uczniów i łącz elementy
praktyczne z inspirującymi poznawczo
4. pobudzanie motywacji do nauki
- kształtowanie motywacji do nauki jako dyspozycję ogólną, minimalizowanie lęków ucznia
związanych z wykonaniem zadnia,
- kształtowanie oczekiwań uczniów w stosunku do nauki, wykazanie zapału i pasji,
- pobudzanie motywacji do nauki, manipulowanie składnikami sytuacji: odwołanie się do
ciekawości, wywołanie napięcia, zainteresowanie zdaniem i ukazanie jego istoty,
- korygowanie postawy i zachowania uczniów zniechęconych i zrażonych, pomoc w
kształtowaniu pozytywnych postaw wobec zadań szkolnych i wywołanie u uczniów
motywacji do nauki
5. uwzględnianie potrzeb indywidualnych uczniów
6. podnoszenie własnych kwalifikacji jako motywatora, praca nad własnym poczuciem
skuteczności, atrybutami sukcesu i porażki, poszerzanie swojej wiedzy i związane z tym
umiejętności.
Wskazówki, które pozwalają na zwrócenie uwagi na ucznia w klasie:
1. powitanie uczniów
2. uśmiechanie się do nich
3. zapamiętanie imion uczniów
4. zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy ich wyglądu
5. rozmowy na różne tematy
6. rozmowy na temat hobby uczniów
7. docenianie indywidualnych wysiłków ucznia
8 w trakcie nauczania swojego przedmiotu zwrócić uwagę na zainteresowania uczniów.
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