
Partnerzy:

„Usuń ze swojego słownika słowo problem
i zastąp je słowem wyzwanie. 
Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.”

    Donna Watson
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Niska motywacja uczniów do nauki? Szukasz przyczyny niepowodzeń? 
Jak to wszystko przezwyciężyć? 
Usunięcie wielu przyczyn niskiej motywacji leży w gestii nas dorosłych
i nie jest szczególnie trudne do zrealizowania. 
Niektóre jednak wymagają rozwiązań systemowych. 
Zidenty�kuj wyzwanie – działaj - zacznij zaraz!!!

Jak motywować uczniów do nauki?
Przeanalizowaliśmy najczęstsze przyczyny niskiej motywacji uczniów. 
Usunięcie wielu z nich leży w gestii nas dorosłych i nie jest szczególnie 
trudne to zrealizowania. Niektóre jednak wymagają rozwiązań systemowych.

Powody występowania niskiej motywacji wśród uczniów
i działania naprawcze: 

Brak celu i sensu uczenia się

pokazać praktyczne, pozytywne  następstwa nauki;
poznać zainteresowania uczniów;

Niepowodzenia
pokazać praktyczne, pozytywne  następstwa nauki;
rozpoznanie problemu;
pomoc materialna, psychologiczna, wsparcie emocjonalne, 
zachęcenie klasy do wsparcia;

Inne priorytety
(praca, hobby, internet)

pokazać inne światy, ciekawych ludzi, ich atrakcyjność, 
pokazać praktyczne zastosowanie wiedzy
pokazanie pasji, zarażanie pasjami, 
stosować „równość” pomiędzy uczniem i nauczycielem;

Brak umiejętności uczenia się

pokazać (zasugerować) metody uczenia się poprzez udział 
w warsztatach, spotkaniach z pedagogiem, nauczycielem, 
wychowawcą; 
opieka starszego kolegi/koleżanki

Lenistwo
nauka organizacji czasu;
 uatrakcyjnienie zajęć; 
lansowanie samodzielności i kreatywności;

Źle wybrana szkoła

częsty kontakt z doradcą zawodowym;

Zaległości po gimnazjum

motywowanie do uczestniczenia w zajęciach 
dodatkowych (pogotowia wyrównawcze);

Niedocenianie ucznia za małe postępy

motywowanie przez ocenianie drobnych postępów,
 indywidualizacja pracy z uczniem

Rutynowe zajęcia
uatrakcyjnianie zajęć 
stosowanie metod aktywizujących,
traktowanie ucznia jako partnera

Eurosieroctwo, złe warunki materialne, stres
zakwaterowanie w internacie szkolnym, 
do�nansowanie zakupu podręczników, 
wyżywienia z TPD, 
współpraca z rodzicami;

Niedostateczna baza dydaktyczna szkoły

Źle zorganizowany system szkolnictwa,
                                   np. częste reformy

Brak perspektyw zatrudnienia 
  po skończonych studiach

pozyskiwanie środków z np. projektów unijnych;

Wiele z przyczyn zależy od nas dorosłych. 
To wyzwanie przed którym stoi każdy z nas! 


