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 W wieku dorastania trudno jest rozmawiać z młodym człowiekiem 
na temat jego uczenia się, konieczności zdobycia zawodu  
i wykształcenia, przyszłości. Są to dla niego treści odległe 
/sięgające dalekiej przyszłości/, niegodne uwagi, a może nawet  
i nudne.  Nie wolno nam rodzicom ulegać ich nastawieniu, 
poddawać się i rezygnować z mówienia o tym co ważne.  

 
Wręcz przeciwnie powtarzajmy prawie   

         „z uporem maniaka”, że:  

"Motywacja  

to stan gotowości człowieka do podjęcia 

określonego działania czyli w tym 

przypadku chęć dziecka do uczenia się".  

 



WIEDZA POSZERZA HORYZONTY  

• życie człowieka, który zdobył zawód  
i wykształcenie jest bogatsze i ciekawsze. Taki człowiek 
ma więcej znajomych, kontakty z nimi są na innym - 
wyższym poziomie, może zarobić więcej pieniędzy, a co 
za tym idzie podnieść swój poziom życia; 



NAUKA DODAJE PEWNOŚCI SIEBIE  

• im więcej sobą 
reprezentujemy tym: 
łatwiej jest nam 
myśleć i mówić o 
sobie dobrze, 

• więcej mamy do 
zaoferowania innym,  

• jesteśmy odważniejsi 
w kontaktach 
zawodowych 



NAUKA ZAPEWNIA POCZUCIE 

BEZPIECZEŃSTWA 

• bezpieczeństwo wynika  
z poczucia własnej wartości,  
z przekonania, że poradzimy sobie  
w każdych okolicznościach. Mamy dużo do 
zaoferowania pracodawcy, więc dostaniemy i 
utrzymamy pracę. 
 
 

 



NAUKA ODMŁADZA 

•  spotkania z ludźmi, 
konieczność wyjścia z 
domu, poniesienie 
wysiłku nauki, 
zrozumienia tematu; 
sprawiają, że mózg jest 
zmuszany do 
aktywności, człowiek 
ma możliwość 
sprawdzenia siebie;  
 
 



WIEDZA JEST PODSTAWĄ SUKCESU 

ZAWODOWEGO  
• w wielu zawodach 

konieczne jest ciągłe 
podnoszenie 
kwalifikacji, 
nabywanie nowych 
umiejętności. To 
takich 
pracowników 
cenią pracodawcy; 

 



WIEDZĘ TRZEBA AKTUALIZOWAĆ 

•  jeżeli dziś starsze 
pokolenie  chce „być 
na bieżąco” musi 
podążać za zmianami 
w świecie, za 
komputeryzacją, 
rozwojem technologii, 
koniecznością 
umiejętności 
posługiwania się 
językiem angielskim; 



• Prowadzenie z dziećmi rozmów na każdy trudny temat jest zawsze potrzebne! Nawet jeżeli spodziewanych efektów  
nie będzie widać, w krótkim czasie, od razu -  to nasze słowa pozostawią w ich pamięci „ślady pamięciowe”, które 
stanowić będą drogowskazy do tego, co ważne w życiu. 

• Jeżeli mamy świadomość, że nasze dziecko ma trudności w nauce – to tym bardziej zachęcajmy je do 
systematycznej pracy. Młody człowiek uczy się wtedy podejmowania wysiłku, wytrwałości, odporności na 
niepowodzenia, odpowiedzialności, realizowania zamierzonych celów. Pamiętajmy, że każde dziecko 
jest w czymś dobre i można je pochwalić. Na ogół młodzież jest krytyczna nie tylko wobec innych, ale również 
i wobec siebie, dlatego pomóżmy im odkrywać „siebie”, cenić nie tylko za dobre zachowania i oceny, ale za te 
talenty, które „zakopał”  - by mógł uświadomić sobie ich posiadanie i  zaczął wykorzystywać je  w życiu.  

• Pamiętajmy, że obraz własnej osoby dziecko tworzy z informacji zwrotnych zasłyszanych od osób mu 
najważniejszych; mamy, taty, dziadków, najbliższej rodziny! To co my będziemy mówić o własnym dziecku 
wpłynie na postrzeganie go przez innych - „pójdzie w świat” – tak słowo nabiera mocy! Bądźmy więc ostrożni 
w formułowaniu negatywnych ocen, /szczególnie na zewnątrz/ bo słowo może obrócić się przeciwko dziecku i nam 
        rodzicom.  
                Jeżeli Adaś  wciąż będzie słyszał, że jest niezaradny, nieodpowiedzialny, zły, nic nie osiągnie, do niczego  
w życiu nie dojdzie- to przyjmie te informacje, uwierzy w nie, wbuduje we własną samoocenę. Nie będzie się więc 
starał - bo nie będzie dla kogo! nie będzie po co! 
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Rola samooceny w życiu człowieka. 

 To, co o sobie myślimy ma wpływ na to, jak żyjemy! 
Pamiętaj !!!   

• Właściwa samoocena pomaga w radzeniu sobie z trudnościami, chroni przed depresjami, chorobami 
wynikającymi z przeciążenia układu nerwowego, powoduje, że odnosimy sukcesy, mamy energię niezbędną do 
osiągnięcia każdego celu, dostarcza pozytywnych doświadczeń, w wyniku czego jesteśmy zadowoleni, mamy nam 
nastrój.  

CIEKAWOSTKA:  
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko z wysoką samoocena oprze się pokusie popełnienia niemoralnego 

czynu, ponieważ niemoralne zachowanie wywołałoby w niego silny dysonans. 

 

 

 

 

 
 

ELEMENT POZNAWCZY „Jestem dobry” jest w dysonansie z ELEMENTEM POZNAWCZYM 
        „Postąpię źle” 
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Rola samooceny w życiu człowieka 

Pamiętaj!!! 
Niska samoocena charakteryzuje jednostki, które były poddawane częstym negatywnym 
ocenom, to osoby, które wychodziły pokonane z różnych potyczek życiowych, są zniechęcone, 
zrezygnowane, apatyczne. Często ulegają uczuciom takim jak: zazdrość, złość, nienawiść. 
Uważają, że mają pecha, a w życiu nic się im już nie uda. Często nie dokańczają rozpoczętych 
zadań, lub robią je źle, każda porażka staje się potwierdzeniem ich „bylejakości".  

CIEKAWOSTKA:  
Dla osoby o niskiej samoocenie popełnienie jakiegoś niewłaściwego czynu nie będzie czymś bardzo trudnym, ponieważ 
jednostka nie pozostaje w dysonansie z jej pojęciem o sobie.  

 

 

 

 

 

 
ELEMENT POZNAWCZY „Jestem podły” nie jest w dysonansie z ELEMENTEM POZNAWCZYM 

       „Postąpię podle, źle” 
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" Sztuka motywacji"  
czyli szukajmy drogi do wydobywania  

                                  z własnego dziecka wszystkiego, co najlepsze.  
• Przyglądaj sie własnemu dziecku jak komuś, kto odbywa ciężką wspinaczkę pod wysoką górę. 

• Zauważaj jego mocne strony. 

• Naucz się słuchać. 

• Szanuj uczucia swojego dziecka. 

• Każdego dnia doceń coś, co dziecko zrobi dobrze. 

• Dziel sie z dzieckiem swoimi uczuciami. 

• Bądź stanowczy pomagając dziecku w pokonywaniu zdrowych wyborów. 

• Zacieśniaj więź między domem a szkołą. Dziel sie z wychowawcą tym, co lubisz i podziwiasz w swoim dziecku. 

• Ucz swoje dziecko, ze nie jest tylko samym ciałem. 

• Twórz  i pielęgnuj pozytywna atmosferą w domu. 

• CIESZ SIE I BAW ze swoim dzieckiem. 

• Dawaj dziecku to, co masz w SOBIE cennego i ważnego. 

• Interweniuj, gdy twoje dziecko mówi o sobie negatywnie. 

• Mów szczerze o WSZYSTKICH oczekiwaniach. 

• Pozwalaj dziecku brać udział w decyzjach i wyborach dotyczących jego samego  i waszej rodziny. 

• Słuchaj nie osadzając. 

• Jasno formułuj wymagania. 

• Wprowadź na stałe humor w wasze życie. 

• Nigdy nie zawstydzaj, nie ośmieszaj ani nie wprawiaj dziecka w zakłopotanie. 

• Okazuj swemu dziecku MIŁOŚĆ bez stawiania warunków. 

Wzajemna miłość to pozwolić Tobie i innym być sobą. 
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Właściwie ukształtowane dziecko będzie 
starało się sprostać wymaganiom 

własnym i innych.  

 

Nawet jeśli dziecko jest mniej zdolne to 
ważne jest, aby było pracowite i ambitne.  

Już wtedy możemy mówić o  
SUKCESIE.  
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