Zachęcajmy, motywujmy, a nie przymuszajmy.

Potencjalne dziecko nie jest odpowiednio zmotywowane do nauki nie dla tego, że jest zbyt
leniwe, zbyt zapracowane, czy niezbyt inteligentne. Motywacji uczy się ono przez całe
dzieciństwo, patrząc na sylwetki swoich rodziców, ich czyny, wybory, postawy. Rolą rodziców
jest tak pokierować młodym człowiekiem, aby nie zniechęciło się ogólnie do wszystkiego, do
życia. Rodzic jest dla dziecka autorytetem - jego pochwały najsilniej uskrzydlają młodego
człowieka, a krytyka najdotkliwiej rani.

Jak zmotywować dziecko do nauki?
Nauka to wyzwanie, poznawanie ciągle czegoś nowego, odkrywanie, poszerzanie horyzontów,
uczenie nigdy nie jest nudne, bo rozwija, zajmuje, wzbogaca człowieka wewnętrznie. O nauce,
o uczeniu się, o szkole nigdy nie można mówić źle. Nie nastawiać negatywnie dziecka do nauki,
nie straszyć szkołą.

Złote zasady motywowania dziecka do nauki:
-docenianie sukcesów dziecka, pomijanie niedociągnięć
-chwalimy młodego człowieka za wysiłek i upór w dążeniu do sukcesu , a nie za sam
sukces
-kładziemy nacisk na upór, silną wolę i chęć bycia lepszym, a nie na efekty.
Rodzicu!!!
Postaraj się stawiać na samodzielność dziecka podczas nauki, powstrzymaj się od nadmiernej
kontroli i ingerencji.
Uwierz we własne dziecko ono tego naprawdę potrzebuje.
Zapamiętaj!!!
Dziecko najwięcej nauczy się jeśli jemu samemu będzie na tym zależeć!
Reasumując motywacja to stan, w którym chce nam się osiągnąć swój cel, chce nam się dążyć
do realizacji zamierzeń, planów, marzeń, czyli chce nam się działać!
Aby ten stan mógł zaistnieć cel musi być atrakcyjny i osiągalny.

Najważniejsze jednak jest to aby mieć dobre relacje ze swoim dzieckiem, rozumieć jego
potrzeby, emocje i wierzyć w jego możliwości.

Jak osiągnąć sukces:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zaakceptuj siebie takim jakim jesteś
Ustal cel
Programuj drogę do sukcesu
Zobacz korzyści
Chwal się za wszystko
Nie porównuj się z innymi
Podejmij ryzyko
Masz prawo do błędów
Świętuj swoje osiągniecia
Zaimponuj sobie

