
JAK MOTYWOWAĆ DZIECI DO EDUKACJI ZDALNEJ, ABY NIE 

POJAWIŁA SIĘ POSTAWA NEGATYWISTYCZNA?  

– krótki poradnik dla rodziców i nauczycieli 

 

Motywacja kształtuje się od pierwszych dni życia człowieka, przez kolejne etapy jego 

rozwoju. Z upływem lat staramy się wzbudzać u dzieci motywację wewnętrzną, pozwalającą 

na poczucie sprawczości, satysfakcji i zadowolenia ze swoich działań i decyzji. Motywacje 

ukierunkowują potrzeby człowieka – popychają bądź powstrzymują przed czymś. Jest ona 

niesamowicie ważna w procesie uczenia się, sprawia, że dzieci widzą sens nauki i same 

wyznaczają sobie cele, do których chcą dążyć. Uczą się, bo to lubią i odnoszą sukcesy. Nie 

boją się podejmowania prób rozwiazywania nawet najtrudniejszych problemów i radzą sobie 

z niepowodzeniami. 

 

Czynniki wspomagające rozbudzanie motywacji wewnętrznej do nauki  

u dzieci to: 

1.  Ustalenie planu dnia i jasnych zasad pracy (czas, miejsce, przedmioty itp.) 

2.  Wykorzystywanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci, umożliwianie 

samodzielnego poznawania świata, autonomii (stosownie do wieku dziecka) 

3.  Celowość i sens podejmowanych działań 

4.  Wykorzystanie w pracy zabawy i poczucia humoru 

5.  Wykorzystanie pasji i zainteresowań, umożliwienie wykazania się posiadaną wiedzą i 

umiejętnościami 

6.  Nauka oparta na różnych typach uczenia się – wzrokowy, słuchowy, ruchowy, 

czuciowy (dotykowy) 

7.  Unikanie zniechęcania, krytyki i porównywania z innymi dziećmi 

8.  Zauważanie wkładanego wysiłku, a nie tylko efektów pracy 

9.  Zapewnienie o swojej pomocy, wspieranie w pokonywaniu trudności ale nie 

wyręczanie dziecka 

10.  Posługiwanie się pochwałą opisową (opisz co widzisz i czujesz, pozytywnie 

podsumuj), bez wartościowania efektów pracy 

11.  Okazywanie zainteresowania działaniami dziecka 

12.  Bazowanie na dobrych relacjach 

13.  Umożliwienie ponoszenia konsekwencji własnych decyzji 



14.  Dawanie informacji zwrotnej i wskazówek do pracy 

15.  Unikanie perfekcjonizmu i narzekania 

16.  Dawanie przykładu przez rodziców (organizacja własnej pracy zdalnej  

i zajęć domowych) 

17.  Ścisła współpraca rodziców i nauczycieli 

 

Dodatkowo pracę zdalną ułatwia zapewnienie odpowiednich warunków zewnętrznych, czyli: 

1. Odpowiednie oświetlenie, zasoby sprzętowe 

2. Brak elementów rozpraszających 

3. Wyznaczone normy czasowe, z uwzględnieniem przerw 

4. Dbałość o zachowanie równowagi miedzy nauką a zabawą 

 

Rozbudzona motywacja wewnętrzna wraz z adekwatnym poczuciem  własnej wartości, 

dodaje wiary we własne możliwości, pomaga radzić sobie z problemami, daje poczucie 

bezpieczeństwa. 

 

Ważne, aby w motywowaniu dziecka, szczególnie do nauki zdalnej, nie zawierało elementów 

„zabijających” ją, takich jak: 

1.  Przypominanie wcześniejszych porażek i błędów 

2.  Stosowanie kar i nagród (metoda „kija i marchewki”) 

3.  Groźby i szantaż 

4.  Budzenie poczucia winy 

5.  Brak sensu i celu w działaniu 

6.  Niezrozumiałość, brak jasnego przekazu 

7.  Postępowanie nie fair wobec dziecka 

8.  Presja czasu i wymagań 

9.  Niszczenie poczucia własnej wartości 

10.  Wyręczani i pobłażanie 

11.  Brak zrozumienia i empatii. 

 


