
     

JAK CHWALIĆ, ABY ZMOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO PRACY 

Bardzo ważnym elementem mądrej edukacji i procesu wychowania jest udzielanie informacji 

zwrotnej. Czasami udzielanie informacji zwrotnej kojarzy się nam tylko i wyłącznie 

z przekazywaniem informacji o tym, co ktoś zrobił źle i powinien poprawić (bo jak coś zrobił 

dobrze, to oczywistość i wiadomo, że dalej tak będzie robił, no nie?), no i właśnie czasami 

zapominamy, że mądre chwalenie i docenianie też wcale nie jest takie łatwe. 

Okazuje się, że docenianie sukcesów i wysiłku dziecka może bardzo mocno wzmacniać je i 

dodawać mu skrzydeł. Róbmy to jak najczęściej pamiętając jednak o tym, by używać 

odpowiednich słów i doceniać pracę, włożony w nią trud a nie cechy, jakie dziecko posiada. 

Czy chwaląc konstruktywnie powinniśmy założyć sobie jakiś limit dobrych pochwał na 

dzień? Nie! Dobrze jest, jeśli dostrzegamy nawet drobne sukcesy dziecka oraz nawet małą 

pomoc z jego strony. Badania pokazują jednoznacznie, że moc konstruktywnej pochwały czy 

wzmocnienia (jakkolwiek będziemy to zachowanie nazywać) jest jeszcze szersza – zachęca 

dziecko do powtarzania zachowań, które zostały docenione. Jest to najskuteczniejsza forma 

modelowania pożądanego przez nas zachowania w dzieciach. Każdy lubi, jeśli jego praca jest 

doceniona a szczególnie przyjemnie jest, gdy płynie to od osób, na którym zależy nam 

najbardziej. Warto mądrze korzystać z pełnego mocy narzędzia jakim jest mądra pochwała. 

To da naszym uczniom poczucie, że mogą sięgać po więcej, jeśli tylko będą miały na to 

ochotę. 

Pamiętajmy, że zdecydowana większość ludzi lubi być doceniana pod warunkiem, 

że pochwały są  spontaniczną, szczerą reakcją na osiągnięcia, a nie elementem 

wykalkulowanej gry. Ponadto pochwały mogą sprawiać wrażenie, że wartość człowieka 

zależy tylko od wymiernych osiągnięć. Dlatego należy pomagać dzieciom w rozwijaniu tzw. 

kompetencji miękkich. 

Jakiego rodzaju osiągnięcia należałoby nagradzać? 

Przede wszystkim należy docenić trudną pracę oraz taką, która wymaga uruchomienia 

wszystkich możliwości  umysłowych, niezależnie od tego, czy ktoś popełniał błędy czy też 

nie. Chwalić trzeba rozwiązania nieszablonowe i odbiegające od propozycji innych osób. 

Przy czym nagrody powinny służyć jako informacja zwrotna i zachęta, aby uczniowie uznali 

za ważne dla siebie postępy w przyswajaniu wiadomości i umiejętności, a nie myśleli 

tylko o nagrodach. Nie mogą się one stać celem nauczania, mają być potwierdzeniem 

osiągnięć. Aby zmotywować uczniów do pracy na zajęciach należy zwiększać ich poczucie 

pewności siebie, nieustająco podnosić poprzeczkę oraz zachęcać do pracy bez nagród. 



Jak zachęcać bez nagród? 

Oto kilka przykładów. 

• Używać komunikatu “doceniam to”, np. Dziękuję, Doceniam to, Podoba mi się 

sposób, w jaki to zrobiłeś (powiedziałeś), Podoba mi się bardzo, że zdecydowałeś się 

zaryzykować. Dziękuję, że spróbowałeś, Miło mi, Dziękuję, że mi to pokazałeś, 

Miałaś świetny pomysł, Napisałaś wyjątkowo dobrą pracę. 

• Stosować komunikat “jestem z tobą”, np. Mnie też zdarzyło się popełnić taki błąd, 

Chciałabym być na Twoim miejscu, To Twój dobry dzień, Po Twoim uśmiechu 

widzę, że jesteś zadowolony ze swojej pracy,  Też byłbym dumny gdybym osiągnął 

taki wynik, Wiem jak trudno było ci wykonać to zadanie, Rozumiem Twój smutek, 

Sądzę, że wiem, co czujesz. 

• Używać komunikatu będącego zwykłym potwierdzenie poprawności, np. Dobrze, 

Zgadza się, Prawidłowo, Tak, dziękuję,  Tego właśnie oczekiwałam. 

• Dawać uczniowi swoją uwagę (poświęcić swój czas) bez udzielania pochwały, 

utrzymywać kontakt wzrokowy, powitać po okresie nieobecności, okazywać troskę, 

wydawać polecenia w sposób sygnalizujący nasze zainteresowanie dzieckiem 

(np. Chciałbym, abyś teraz …, Spróbujesz?) 

• Zapewnić możliwość wyboru sposobu rozwiązania problemu, pozwalać na własne 

tempo pracy oraz zapewniając niski poziom lęku. 

 Nie powinniśmy koncentrować swojej uwagi na błędach uczniów (to nie sprzyja ich 

motywowaniu). Aby dzieci mogły się uczyć, trzeba stworzyć atmosferę, 

w której popełnianie błędów jest naturalnym etapem uczenia się. Trzeba dostrzegać 

postępy, chwalić i budować w uczniach poczucie pewności. 

 


