
Szanowni Rodzice

Zachęcam Was do przeczytania najważniejszych refleksji z artykułu p. Ewy 
Matyszewskiej, psychologa na co dzień pracującego z nastolatkami, trenera 
treningów psychologicznych, specjalisty pracującego w nurcie Terapii 
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

JAK ZMOTYWOWAĆ DZIECKO DO UCZENIA SĮ? 

Z podziękowaniem dla moich  nastoletnich  klientów, któ́zz bádzo duzo mnie nauczzli 
na ten temat. 

Jedna z głównzch  zasad Podejscia Skoncent́owanego na oozwiazaniach  jest uznanie, ze klient 
jest ekspétem od siebie, swojego zzcia i swoich  sṕaw. Téapeuta zaṕoszonz do 
towázzszenia klientowi w ́ealizacji takiego, czz innego celu, dzsponuje wiedza, 
doswiadczeniem i moze miec swoje pomzsłz, sugestie. Jednak o tzm, czz sa pomocne, czz 
słuza w tej konḱetnej sztuacji tego konḱetnego człowieka, deczduje sam klient. Często jednak
genéuje on własne pomzsłz, o niebo lepsze (i adekwatniejsze do swojej sztuacji!) od tzch , 
wzmzslonzch  ṕzez specjalistę. Doswiadczenie ṕacz w núcie skoncent́owanzm na 
́ozwiazaniach  pokazało mi, ze połaczenie zmzsłu obséwacji i ḱeatzwnosci nastolatków ze 
zdobztzm juz ṕzez nich  szkolnzm doswiadczeniem jest nieocenionzm ́́ódłem odpowiedzi na 
zadawane ṕzez dóosłzch , w tzm ṕzez Was, d́odzz oodzice, pztania. Dzis ch cę zat́zzmac się 
nad jednzm: Jak zmotzwowac dziecko do uczenia się? 

Dla ṕzej́zzstosci wzwodu pominę etap defniowania, co ḱzje się pod tzm pztaniem (czz 
poczucie ṕzez dziecko pasji do nauki? czz źozumienie wátosci dob́ego zdania egzaminów i 
dostania się do dob́ej szkołz? czz wzięcie odpowiedzialnosci za swoje zzcie? czz słuch anie ́ad 
́odziców i liczenia się z nimi?). Załózmz, ze z tzch  ́óznzch  mozliwosci ́odzicowi najbádziej 
ch odzi o to, zebz dziecko kazdego dnia poswięcało więcej, niz dotad czasu na naukę, a i ów 
nastolatek, skiéowanz do pszch ologa, widział osobiste kózzsci z takiego ob́otu sṕawz. 
Mniej więcej wtedz pztam (odwołujac się do dotzch czasowzch  doswiadczen klienta): Czego 
pot́zebujesz, zebz uczzło Ci się łatwiej, szzbciej, ṕzzjemniej? Co Ci pomaga? Kiedz czujesz, ze 
uczzsz się ch ętnie? W jakich  sztuacjach  nauka sṕawia Ci ṕzzjemnosc? 

A skóo ́odzic, pztajac: Jak zmotzwowac dziecko do nauki? sugéuje, ze ch ce na dziecko 
zach ęcajaco i motzwujaco wpłzwac, pztam tez: Czy mama/tata mogliby Ci jakos  ommo c tym,
by uozyło oi sie le iej? Jak? Ktḿe zaohocania mamy/taty sa  omoone, kózystne? W 
́ozmocaoh  ojacia sie  uuo konḱetnyoh o  ocie zi. 

A zatem: Czego  ot́zebujesz ueby uozyło Ci sie łatciej, szyboiej,  ́zyjemniej? Co Ci  omaga? 
Kie y ozujesz, ue uozysz sie ohetnie? W jakioh sytuaojaoh nauka s ́acia Ci  ́zyjemnoś? 

Odpowiedzi:  

Pot́zebuję swiętego spokoju 

Jest páadoks w tzm stwiédzeniu. Nibz swiętz, nibz spokój, a w tle b́zęczz jakies 
znieciépliwienie, złosc, jesli nie ḱzzk to ṕzznajmniej podniesionz głos, czzli ṕóba 
postawienia ǵanicz. Komu? Jakiej? Odpowied́ (a tzm samzm podpowied́, co motzwuje) 
znajdziemz w tzm, co mówia nastolatki zapztane o doṕeczzowanie tego, co ́ozumieja pod 
pojęciem „swiętz spokójj”. Często ch odzi o sciszenie telewizóa w d́ugim pokoju, kilka 
głębszzch  oddech ów lub wzjscie z psem zamiast sṕzeczki, pozwolenie na zamknięcie d́zwi, 



ch wilowe ṕzznajmniej zwolnienie z innzch  zadan, nie wch odzenie co ch wilę do pokoju, 
zab́anie młodszej siost́z na spacé, itd. Wasze dziecko wie, co dla niego znaczz swiętz spokój. 
Zapztane, z ciekawoscia i autentzcznzm zaintéesowaniem, moze cos jeszcze podpowiedziec. 

W ́ozmowach  z moimi klientami-ekspétami, gdzies niedaleko watku „swiętego spokojuj”, jest 
óganizacja czasu i miejsca ṕacz. Nastolatki mówia o tzm innzmi słowami. Mówia na ṕzzkład: 
Bo jak mi mama posṕzata, to ja nic nie mogę znaléc albo: Ja po szkole to bzm się ṕzespał, 
albo pogadał z kumplami, lepiej mi się uczz, jak się sciemni. Albo jeszcze mówia: Wzjdę do 
kuch ni napic się i słzszę néwowe: juz wszzstko umiesz?                   Ch wała ́odzicom dbajaczm, 
bz dzieci miałz pózadek w pokoju; dbajaczm, bz dziecko się wzszpiało i zaintéesowanzm 
postępami naukowzmi. Jesli taki ́odzic do swojej t́oski i zaintéesowania doda wiedzę o tzm, 
ze niektó́zz lubia twó́czz nieład (nie mówimz o b́udzie!), ze po 6-7 godzinach  w szkole 
odpoczznek jest wskazanz i ze ́ózni ludzie ́óznie odpoczzwaja, a pszch ologia uczenia się 
dowodzi, ze ṕzéwz pomagaja zapamiętac więcej t́esci, to będzie łatwiej ́eagowac w takich  
sztuacjach  w motzwujacz sposób. 

Pot́zebuję och otz – tak tez często odpowiadaja nastolatki, t́afajac w sedno tematu 
motzwacji. No więc jak to źobic, zebz bzła och ota do nauki? Kiedz ta och ota wzstępuje? Gdz 
widzę, ze cos mi idzie – odpowiadaja. Czzli pot́zebuja (jak kazdz z nas) czuc się w czzms 
dob́zm, mocnzm. Pot́zebuja uznania. Bo za tzm poczuciem bzcia w czzms dob́zm i uznaniem 
lezz ch ocbz cien ṕzekonania, ze nie jestem do niczego, ze cos jednak umiem, a skóo tak, to 
moze dam ́adę... Ch cesz oodzicu motzwowac? Ch wal, dost́zegaj stáania, pokazuj dziecku 
jego mocne st́onz. Konḱetnie. I bez ALE – to małe słówko z du- za moca ̨ pomniejsza 
wczesniejszz komplement i podcina sḱzzdła! I swiętuj sukcesz (sukcesiki tez), zamiast 
uznawac je za oczzwistosc i ́ealizację obowiazku. Jestes niezwzkle waznz dla Twojego 
nastolatka i Twoje zdanie ma znaczenie (ch oc czasem zach owania wskazuja cos innego ̨ nie 
daj się zwiesc!). 

Kiedz jeszcze jest och ota, zebz się uczzc? Jak nie mam za duzo. Bo jak jest i z tego, i z tego, i z 
tego, to i tak wiem, ze nie dam ́adz i nawet nie ma po co się b́ac. Wnioski? Moze pomóc 
dzielenie matéiału na mniejsze pátie. Moze pomóc ustalenie ṕióztetów ̨ i tak wszzstkiego 
na ́az (ani na dwa) dziecko nie nad́obi. Moze (ṕzznajmniej na poczatku) bádziej podḱeslac i 
zauwazac to, co juz źobione niz to, co zostało. Moze tez pomóc w nauczeniu się ́obienia map 
mzsli ̨ w takiej oómie notatka z kilkunastost́onicowego ́ozdziału zmiesci się na jednej kátce 
A4, a to juz nie wzglada tak st́asznie. 

Powiazane z wczesniejszzm: Jak juz cos wiem na danz temat, to jakbzm miał mniej. Co mozna 
źobic? Poszpéac w pamięci (swojej i cudzej). Czz juz słzszałes o tzm? Moze widziałes flm? 
Czztałes gazetę? Ogladałes jakis flmik na YouTube? Słzszałes to h asło w tekscie piosenki? 
ozucił ci się w oczz plakat ́eklamujacz wzstawę? To nie musza bzc ṕeczzzjne, obszéne 
inoómacje. To ma bzc cos na dob́z poczatek ̨ wáto pozbiéac ch ocbz sḱawki wiedzz. 

Czz cos jeszcze, jesli ch odzi o och otę do nauki? No, jak temat jest ciekawz i mnie intéesuje. 
T́aona uwaga (w koncu ̨ pamiętajmz o tzm ̨ od ekspéta!), ch oc nieco t́udniejsza do 
́ealizacji. Bo ́zadko jest tak, bz kazdz ṕzedmiot szkolnz intéesował, a kazdz nauczzciel bzł 
pasjonatem, umiejaczm záazic swoja pasja. Zach ęcam (nauczona ṕzez swoich  nastoletnich  
klientów), bz szukac w ́óznzch  ́́ódłach  lepszzch  sposobów ṕzedstawienia mniej ciekawzch  
t́esci. Moze w czasopismach  b́anzowzch ? Moze na jakiejs wzstawie? Moze w Inténecie? 
Moze kolezankę to zaintéesowało i z pasja wztłumaczz? 

Ja nie wiem jak się uczzc! Czztam i czztam i nic mi do głowz nie wch odzi! – mówia czasem moi 
młodzi klienci. Wazna samoobséwacja. Moze zatem wáto ṕzzj́zec się ́óznzm t́ikom, 
sposobom uczenia się, zebz bzło łatwiej, ṕzzjemniej? ̨ sṕawdzam z duzzm znakiem zapztania



(w koncu to mój pomzsł, niech  głównz zaintéesowanz ́ozwazz, czz sensownz). Jesli uzna, ze 
tak ̨ oto pomocna lista lektú: 

   Máek Szúawski – „T́ening intéaktzwnzj” 

   Tonz Buzan – „Pamięc na zawołanie. Metodz i tech niki pamięciowej” 

   Tonz Buzan – „Mapz twoich  mzslij” 

I na koniec jeszcze kilka ṕzzkładów na to, ile dob́ego juz, oodzicu, ́obisz: Któ́e 
zach owania mamz/tatz sa pomocne, kózzstne w tzm, zebz Ci się lepiej uczzło? 

   Jak mama záaz po szkole nie pzta mnie o ocenz i o lekcje, tzlko tez o inne sṕawz. 

   Jak nie ḱzzczz i nie denéwuje się, tzlko mi spokojnie powie. 

   W koncu mnie nie póównuja z b́atem! 

   Fajnie jak się ucieszzli, jak dostałem t́óję z matmz i nie pztali o innzch  w klasie. 

   Nie lubię jak mi ględza, ale zebz tego nie słuch ac, to juz się wolę pouczzc. Tzlko zebz 
nie az tzle gadali! 

oodzicu – zgodnie z jednzm z głównzch  załozen Podejscia Skoncent́owanego na 
oozwiazaniach  ̨ jesli cos działa ́ób tego więcej! 

Jeszcze kilka ́efeksji i podsumowan t́esci átzkułu óaz spost́zezenia  
wznikajace z moich  własnzch  doswiadczen zawodowzch :

-  Wasze dzieci sa najlepszzmi ekspétami w zaḱesie eoektzwnzch  

   metod uczenia się, zatem słuch ajmz ich , dzskutujmz, dazmz do 

   komṕomisów; wáunkiem ́ozmowz jest jednak dob́z kontakt z

   dzieckiem opátz na wzajemnzm szacunku i zauoaniu;

-  W ́ozmowach  z dziecmi kózzstajcie z ṕoponowanzch  w átzkule 

   pztan, np.: Czego pot́zebujesz, zebz uczzło Ci się łatwiej?, Co

   sṕawia, ze uczzsz się ch ętniej?, Co Ci pomaga w nauce?, Czz mogę

   Ci jakos pomóc, zebz uczzło Ci się lepiej?.... i słuch ajcie uwaznie, co

   Wasze dzieci będa mówiłz, tu znajdziecie odpowiedzi na Wasze

   pztania

- Źezzgnujcie ze águmentu ḱzzku podczas ́ozmowz, ḱzzk upokáza,

   jest wźazem bezsilnosci i aǵesja, któ́a nie motzwuje; ḱzzk



  stosowanz w ́ozmowie z dzieckiem ṕowokuje jego samego do aǵesji 

  lub tez wzwołuje poczucie beźadnosci i upokózenia, a to niesie za

  soba dalsze konsekwencje

- Nie názucajcie im własnej óganizacji czasu i ṕzest́zeni podczas 

  nauki, pozwólcie, bz sami deczdowali jak, kiedz i gdzie będa się uczzli;

  Waszzm zadaniem jest dbanie, bz w ich  planie działania nie

  zaniedbzwali podstawowzch  pot́zeb własnego óganizmu, bz w ich 

  planach   bzł czas na sen, wzpoczznek, dbałosc o  własciwa dietę, bz

  ich  plan nie szkodził ich  zd́owiu óaz, bz nie  kolidował z pot́zebami

  domowników

- Pamiętajmz tez, ze nasze dzieci oṕócz obowiazków szkolnzch  maja

 ́ówniez pot́zebz, któ́e wznikaja z ich  wieku ́ozwojowego, np.

 pot́zebę  kontaktów z ́ówiesnikami, pot́zebę szacunku, deczdowania 

 o sobie, wźazania własnego stanowiska; ́espektowanie pot́zeb 

 naszzch  dzieci jest jednzm z wáunków ut́zzmania z nimi dob́ego

 kontaktu i zwiększa ich  szacunek do samzch  siebie, co jest niezwzkle

 wazne dla ich  dalszego ounkcjonowania w ich  ṕzzszłzm zzciu

- Magiczna moc w motzwowaniu dzieci do ṕacz maja poch wałz,

 ch walcie więc za osiagnięcia, stáania, wzsiłek, nawet za 

 najd́obniejsze sukcesz; nie ma takiego dziecka, któ́ego nie bzłobz za

           co poch walic; 

- Nadmiéne skupianie się na niepowodzeniach , wskazzwanie báaków 

  nie motzwuje, a ́aczej zniech ęca, ṕowadzi do konfiktów, czasami ̨

  zach owan aǵeszwnzch ; jesli ch cemz ṕzzpomniec naszzm dzieciom 

  o pot́zebie intenszwniejszego poṕacowania w jakims obszáze, 

  najpiéw poch walmz, wźámz uznanie, a dopiéo pó́niej, tak ṕzz

  okazji, zach ęcmz do ṕacz czz większego wzsiłku

          - A téaz o magicznzm słówku ALE

           ta sama t́esc zdania, jednak gdzie jest poch wała, a gdzie ḱztzka?

           „Dob́ze napisałes sṕawdzian z biologii, ale dostałes jedznkę za b́ak



            zadania domowego z matematzkij”

           „Dostałes jedznkę za b́ak zadania domowego z matematzki, ale

            dob́ze napisałes sṕawdzian z biologiij”

            Widac ́óznicę?

           - Zach ęcam ́ówniez do zaj́zenia na st́onę vod. pl, gdzie 

             zamieszczone sa ciekawe flmiki dotzczace tech nik nauczania,

             znajdziecie tam Panstwo (i Wasze dzieci) ́ówniez cenne wskazówki 

             dotzczace nie tzlko samzch  tech nik uczenia się, ale ́ówniez

             motzwacji do nauki

Żzczę Panstwu sukcesów w oddziałzwaniach  wzch owawczzch  i wielu powodów do dumz i 
zadowolenia z Waszzch  dzieci, bo sa naṕawdę wspaniałe!

Elzbieta Pió́

pszch olog szkolnz


