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Przedstawiamy 4 kroki efektywnego motywowania dziecka do rozwijania zainteresowań  

i odkrywania pasji uczenia się. Zobacz, jak ważne jest umiejętne wspieranie  

przez nauczyciela i rodzica, aby dziecko mogło poznać i wykorzystać swoje mocne strony.

Krok 1: Krok 2:

Obserwacja Motywacja
Dziecko od najwcześniejszych lat 

przejawia naturalną ciekawość, 

chęć eksperymentowania, 

zdobywania nowych doświadczeń. 

Uważne podpatrywanie dziecka  

w różnorodnych sytuacjach 

umożliwi nam określenie jego 

predyspozycji, zasobów, cech 

temperamentu, które mogą 

stać się punktem wyjścia do 

rozbudzenia pasji. 

Zadania  nauczyciela  

i rodzica: poznawanie dziecka, 

okazywanie mu akceptacji  

i szacunku. Wsparciem zaś będzie 

dostarczanie wielu różnorodnych 

okazji do eksperymentowania, 

swobodnego eksplorowania 

świata. 

Korzyści dla dziecka: ten etap 

pozwala dziecku dostrzec swoje 

mocne strony oraz budować wiarę 

w siebie.

Kiedy znamy już mocne strony 

dziecka, warto zachęcać je 

do podejmowania aktywności                 

w celu rozwijania tego potencjału. 

Należy dziecko inspirować, 

pozwolić na samodzielność, 

doświadczanie, uczenie się na 

błędach. Unikajmy narzucania 

naszych pomysłów czy 

wyręczania.

Zadania nauczyciela i rodzica: 

dostrzeganie postępów, 

docenienie wysiłku, chwalenie, 

wspieranie w poszerzaniu wiedzy, 

doskonaleniu umiejętności. 

Korzyści dla dziecka: ten etap 

jest niezbędny, aby dziecku 

chciało się podejmować wysiłek.
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4 kroki efektywnego        wspierania dziecka 

Krok 3:

Teraz następuje działanie, 

które zwiększa zaangażowanie 

dziecka, wzmacnia jego chęć 

do wysiłku i aktywności. Na 

tym etapie dziecko zaczyna 

odczuwać przyjemność  

z wykonywanych zadań.  

Dzięki temu, że jest narażone 

na porażki, ma okazję nauczyć 

się radzenia sobie z różnymi 

emocjami. 

Zadania nauczyciela i rodzica: 

zachęcanie do nierezygnowania                  

z działań mimo porażek, 

poświęcenie więcej czasu na 

rozmowę, dostrzeganie osiągnięć 

dziecka, tworzenie dobrej relacji 

opartej na zaufaniu.

Korzyści dla dziecka: wzrasta 

ambicja, samodzielność, 

systematyczność, 

odpowiedzialność oraz potrzeba 

uznania. W tym momencie 

dziecko podejmuje wysiłek,  

aby wypracować sukces  

i rozwijać się.
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ywnego        wspierania dziecka 

Na tym etapie dziecko spełnia 

potrzebę samorealizacji. 

Doświadcza efektów swojego 

wysiłku, konsekwencji swojego 

zaangażowania, czuje satysfakcję 

z pogłębiania wiedzy, potrafi 

wykorzystać nabytą wiedzę                   

do swoich potrzeb związanych                     

z pasją. 

Zadania nauczyciela i rodzica: 

okazywanie zainteresowania 

pomysłami dziecka, wsparcie                 

w rozwiązywaniu problemów, 

docenianie efektów działań, 

inspirowanie do podejmowania 

trudniejszych  wyzwań.

Korzyści dla dziecka: 

odczuwanie radości, spełnienia, 

kompetencji, wiary w siebie, 

uzyskanie aprobaty innych.

Krok 4:

Pasja
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ch                     do swoich potrzeb związanych  

z pasją. 

ica:Zadania nauczyciela i rodzic

okazywanie zainteresowania 

pomysłami dziecka, wsparcie                 pomysłami dziecka, wsparcie       

w rozwiązywaniu problemów, 

docenianie efektów działań, 

inspirowanie do podejmowania 

trudniejszych  wyzwań.

Korzyści dla dziecka:

odczuwanie radości, spełnienia, 

kompetencji, wiary w siebie, 

uzyskanie aprobaty innych.
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