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Motywowanie uczniów do nauki przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych

„Można konia doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić do picia”

Jednym z najważniejszych zadań edukacji szkolnej jest kształtowanie u uczniów

trwałych  i silnych  motywów uczenia  się  jako  podstawy  do  dalszego  samokształcenia

i rozwoju osobowości.

Rozwijanie  pozytywnych  relacji  uczeń-nauczyciel  w  klasie  szkolnej  stwarza

szansę  przekazywania  uczniom  odpowiedzialności  za  ich  własny  rozwój,  szansę  na

przejście od procesu nauczania i wychowania do uczenia się i samowychowania.

Przebieg  procesu  nauczania  i  wychowania  w szkole  zależy  w  dużym  stopniu  od

zdolności  nauczyciela  w  inicjowaniu  i  kształtowaniu  relacji  interpersonalnych  uczeń-

nauczyciel. Kontakt z uczniem jest istotą pracy nauczyciela.

Proces  motywacyjny –  to  sterowanie  czynnościami  człowieka,  tak  aby  osiągnął

określony wynik.

Z punktu  widzenia procesu motywacyjnego ważne jest:

- co się motywuje: jakie czynniki motywują człowieka  do określonych działań,

- w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane,

- jak wzmacniać zachowania pozytywne.

Bardzo ważne są w tym procesie możliwości intelektualne jednostki motywowanej do

działania.

To,  czy  możemy  coś  osiągnąć,  zależy  nie  tylko  od  nas  samych,  ale  od  wielu

czynników zewnętrznych, na które nie zawsze mamy wpływ. Do czynników zewnętrznych



zaliczyć należy osobę nauczyciela. Ma on pełnić rolę:

- przewodnika (planować zajęcia, dobierać strategie dydaktyczne),

- diagnosty (ma śledzić, porównywać osiągnięcia, identyfikować potrzeby),

- menadżera (tworzenie odpowiedniego środowiska do pracy),

- facylitatora (pomagać w budowaniu celów i dążeń).  

Na  poziom  motywacji  uczniów  mają  wpływ  czynniki  osobowościowe,

uwarunkowania środowiskowe, jakość relacji  interpersonalnych uczeń-nauczyciel  oraz styl

prowadzenia zajęć przez nauczyciela.

Właściwy dobór bodźców zewnętrznych może spowodować zmianę stosunku ucznia

do nauki - wtedy będzie działał  u niego mechanizm bodźców wewnętrznych (związanych

z zainteresowaniami,  ambicjami,  planami dalszego kształcenia  się) wzmacniany bodźcami

zewnętrznymi w postaci nagrody, wyróżnienia, czy pochwały za dobre wyniki.

Kształcenie motywacji uczenia się jest niezbędne, gdyż człowiek: „musi stale uczyć

się, aby żyć i ciągle stawać się na nowo". Największe korzyści daje motywacja wewnętrzna

i pozytywna,  która  powstaje  pod  wpływem  działania  takich  motywów,  jak:

ambicja, zainteresowania, dążenia na przyszłość, potrzeby, pragnienia.

Za najważniejszy z czynników afektywnych uważa się poziom lęku osoby uczącej się.

Niewielki stopień lęku może być użyteczny we wspieraniu uczenia się, lecz zbyt dużo lęku

będzie wywoływało odwrotny skutek i zahamuje ten proces. To, jaki stopień lęku motywuje, a

jaki hamuje uczenie się, zależy już od samego ucznia i od rodzaju zadania (im trudniejsze

zadanie, tym bardziej prawdopodobne, że wystąpi wysoki poziom lęku).

Jednym  z  najsilniejszych  źródeł  lęku  u  uczniów  jest  strach  przed  porażką

obserwowany szczególnie podczas egzaminów (odczuwana jest przez uczniów bardzo silna

presja otoczenia oraz świadomość wpływu wyniku na dalsza naukę), czy też sytuacje, gdy

złość nauczyciela bądź drwiny kolegów są konsekwencją porażki. Poziom lęku jest indywidualną

cechą, może podwyższać się lub zmniejszać zależnie od samopoczucia ucznia w danej chwili w

danej  sytuacji,  jego  samooceny,  temperamentu,  poziomu wrażliwości.  Lęk może  się  pojawić

miedzy innymi na skutek tarć interpersonalnych pomiędzy nauczycielem a uczniem (błędne relacje

interpersonalne  uczeń-nauczyciel),  z  powodu  presji  czasu,  odczuwanego  przez  ucznia  jako

niesprawiedliwy, sposobu oceniania wyników przez nauczyciela, presji oczekiwań rodziców.

Od pokoleń  przedmioty takie  jak matematyka,  fizyka,  chemia,  biologia  wzbudzały

wśród uczniów strach i lęk. Uczucia te są niezmienne do dnia dzisiejszego. Należy postawić
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pytanie:  czy wynika  to z natury samych przedmiotów, czy raczej  przyczyną  niechęci  jest

sposób w jaki uczniowie po raz pierwszy zetknęli się z tą dziedziną nauki? 

Pierwsze  poważne  doświadczenia  z  nauką  przedmiotów  matematyczno-

przyrodniczych uczeń nabywa w szkole. Dlatego też bardzo istotna jest osobowość samego

nauczyciela, jego zapał, sposób przekazywania wiedzy. Uczniowie, u których proces uczenia

się tych przedmiotów ulega zaburzeniom zaczynają bronić się przed rozwiązywaniem zadań.

Wpływa na to m. in. niska samoocena dziecka oraz brak wiary we własne siły i możliwości.

Takiemu uczniowi zaczyna brakować doświadczeń w logicznym myśleniu, a co za tym idzie

pogłębiają się problemy w rozwiązywaniu ćwiczeń, nawet tych łatwych. Uczeń zaczyna bać

się  danego  przedmiotu  i  nie  podejmuje  prób aby go  zrozumieć.  W dużym  stopniu  to  w

nauczycielach spoczywa obowiązek i powinność aby przełamywać lęki uczniów. Nauczyciel

musi mieć w sobie siłę, która sprawi, że uczniowie odnajdą chęć do nauki i do ciężkiej pracy.

Ów siła bierze 

swój początek z właściwej motywacji. 

Motywacja, jest to szereg bodźców, pobudek, które oddziałując na człowieka i jego

czynności,  doprowadzają  go  do podjęcia  określonych  działań  w taki  sposób,  by osiągnął

zamierzony cel. Inaczej mówiąc, zrealizujemy jakieś przedsięwzięcie, jeśli mamy do niego

motywację. Gdy jednak takiego motywatora nie mamy, to nie podejmujemy się próby jego

realizacji,  bądź  jest  ono  (przedsięwzięcie)  bezproduktywne.  Motywacja  zatem  odgrywa

bardzo ważną rolę w kształceniu młodego człowieka. Jednak aby przynosiła ona efekty musi

pochodzić  z  wnętrza  samego  młodego  człowieka,  a  nie  być  wynikiem presji  środowiska

zewnętrznego. 

Dziecko, które przychodzi do szkoły atakowane jest przez ogrom informacji z różnych

dziedzin nauki. Opanowanie jakiejkolwiek z nich wymaga nie lada wysiłku,  a przedmioty

matematyczno-przyrodnicze budzą strach i obawy. Jak już wyżej wspomniałam w tym czasie

dużą  i  znaczącą  rolę  odgrywa  nauczyciel,  a  właściwie  jego  postawa.  Dziecko  w  wieku

szkolnym jest podatne na wszelkie kontakty interpersonalne a swych pedagogów powinno

stawiać za wzór i mieć w nich autorytet.  Dlatego też od nich w znaczącym stopniu zależy

dalsze  spojrzenie  ucznia  na  naukę.  Jeżeli  nauczyciele  będą  zachęcać,  dodawać  odwagi,

pobudzać i mobilizować, to wówczas może się okazać, iż uczenie się stanie się dla uczniów

czynnością  nie  tylko  konieczną  ale  i  miłą,  lubianą,  interesującą  itp.  Nawet  matematyka

wywołująca  strach  w uczniowskich  umysłach  może  zostać  przez  nich  odebrana  jako  coś
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pożytecznego i zupełnie normalnego. Zaznaczyć jednak trzeba, że powodzenie w nauczaniu

matematyki jak i uczeniu się jej nie zależy wyłącznie od nauczyciela i jego warsztatu pracy.

Istotnymi czynnikami, które rozbudzają w uczniach chęć do kształcenia się, jak i potęgują ich

osiągnięcia  są  również:  sytuacja  rodzinna  dziecka,  rówieśnicy  w  klasie,  możliwości  i

świadomość samego ucznia. 

W dzisiejszych czasach skupiamy się bardziej na wprowadzeniu dyscypliny na lekcji,

niż wzbudzaniu motywacji do nauki w uczniach. Jednak wiele zachowań dla nas dydaktyków

prostych  i  oczywistych,  przyczynia  się  do  rozbudzania  wśród  uczniów  ciekawości  do

przedmiotu, chęci jego poznania. Mowa np. o sposobie kontaktowania się z uczniami, rodzaju

stosowanych na lekcji ćwiczeń i umiejętności przekazywania informacji. 

Znaczną  rolę  odgrywa  przekonanie,  że  to  czego  młode  osoby się  uczą  ma  sens  i

znajduje to odzwierciedlenie w prostym, codziennym życiu. Jeżeli uczeń nie będzie wiedział

po  co  się  uczy danego zagadnienia,  praca  nauczyciela  nie  odniesie  oczekiwanego  efektu.

Uczeń zapamięta przekazane mu treści na krótko i zapozna się z nimi pobieżnie. Dlatego tak

istotne jest wplatanie w tok lekcji przykłady bliskie uczniom, z którymi spotykają się na co

dzień.  Takie postępowanie ma jeszcze inne znaczenie,  a mianowicie  rozbudzi  w uczniach

ciekawość co pozwoli na lepszą organizację lekcji i dyscyplinę w klasie. 

W nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych duży wpływ motywujący

uczniów do przyjęcia przez nich czynnej postawy na lekcji ma odpowiedni dobór ćwiczeń.

Należy brać pod uwagę ich atrakcyjność  pod względem treści  i  stopnia trudności.  Każdy

człowiek lubi robić to, co mu wychodzi. Jeśli uczeń napotka na przeszkodę w rozwiązywaniu,

może  się  zniechęcić.  Trzeba  wówczas  wskazać  gdzie  jest  problem i  pomóc  go pokonać.

Lepsze wyniki osiągnie się wtedy,  gdy rozpocznie się od zadań łatwiejszych. Jeżeli uczeń

poradzi sobie z danym ćwiczeniem nabierze motywacji do pokonania barier jakie wynikają z

kolejnych  (trudniejszych)  poleceń.  Należy  jednak  pamiętać,  że  zbyt  łatwe  ćwiczenia  nie

motywują  ucznia  do  zdobywania  nowych  umiejętności.  Starajmy  się  więc  stopniować

trudność zadań na miarę możliwości intelektualnych naszych uczniów i zawsze pamiętać, iż

pokonywanie trudności jest wpisane w proces uczenia się.

Kolejnym  istotnym  elementem  w  uczeniu  się  przedmiotów  matematyczno-

przyrodniczych  jest  system  nagród.  Najłatwiej  dostępnym  systemem  nagradzania  jest

ocenianie. Dorośli pracują dla pieniędzy, a uczniowie dla stopni. Tak więc ocena jest zapłatą

za  dobrze  wykonane  zadanie  matematyczne  i  może  stanowić  skuteczną  zachętę  do  jego
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rozwiązania.  Czasami  nawet  ocena  niedostateczna  stanowi  dobry  system  motywacyjny.

Uczeń  uczy się  danego zagadnienia  żeby poprawić  stopień  i  nie  stracić  opinii  w oczach

rówieśników czy nauczyciela.  Każda ocena powinna być sprawiedliwa, obiektywna. Tylko

wówczas  stanie  się  ona  czynnikiem  motywującym  naukę  matematyki  w  przypadku

wszystkich uczniów – zarówno zdolnych, jak i tych słabszych. 

Na  motywację  uczniów  do  nauki  wpływa  atrakcyjność  zajęć  i  metod  pracy.  Aby

uczniowie  chętnie  uczestniczyli  w  lekcjach  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych

nauczyciel  realizując temat,  powinien wziąć pod uwagę wszystkich uczniów stanowiących

dany zespół klasowy. Zarówno dzieci zdolne, jak i przeciętne oraz słabe. Należy dobrać takie

formy pracy aby każdy uczeń był usatysfakcjonowany. Lekcje, które mają przynosić żądany

efekt  u  uczniów  powinny  obfitować  w  przeróżne  metody  aktywizujące.  Im  większa

aktywność i zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny, tym bogatsze i trwalsze informacje z

niej wynoszone. 

Do metod aktywizujących, które można stosować należą: 

1. Metoda projektu. 

2. Metoda dramy. 

3. Metoda skojarzeń. 

4. Burza mózgów. 

5. Praca z tekstem. 

Aktywność uczniów głównie podnoszą: 

- praca w grupach; 

- turnieje, konkursy, quizy; 

- gry i zabawy; 

- programy multimedialne. 

Co robić aby motywować? 

1. Zaciekawiać uczniów i rozwijać ich zainteresowania. 

2. Organizować zajęcia pozalekcyjne, np. koła matematyczne. 
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3. Stosować pomoce audiowizualne, komputer. 

4. Szanować odmienne zdanie uczniów i zachęcać do samodzielnego krytycznego, twórczego 

myślenia. 

5. Zachęcać do zadawania pytań. 

6. Stosować różne metody nauczania. 

7. Chwalić uczniów często , także za najdrobniejsze osiągnięcia. 

8. Dobrze organizować lekcje. 

9. Dostosować wymagania do górnej granicy możliwości uczniów. 

10. Reagować na potrzeby uczniów np. kiedy mówią, że czegoś nie rozumieją. 

11. Omawiać konkretne korzyści, jakie można odnieść z każdej lekcji. 

12. Uczyć własnym przykładem przyznawania się do błędów. 

Idealny sposób nauczania nie istnieje. Co jest dobre dla jednego ucznia, dla innego

będzie bezużyteczne. Nauczyciel mający do czynienia z klasą liczącą ok. dwudziestu uczniów

ma przed sobą trudne zadanie. Aby zmotywować ucznia do nauki można użyć wielu metod

i sposobów, ale jeżeli uczeń nie ma motywacji wewnętrznej, to trud i chęci nauczyciela miną

się z celem. 
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