Роздуми вчителя
Не можна не дивуватись народній мудрості (нехай і англійській), яка
стверджує: «Можна привести коня на водопій, але не можна примусити його
пити».
За асоціацією
Як не тільки привести учня в клас, а й заохотити його до активної
роботи? Як навчити нового, не змушуючи
«пити насильно», а викликати «спрагу», в
ідеальному варіанті до знань?
Як стверджують метри педагогіки, щоб
учень зайняв активну позицію в навчанні, він
повинен мати потужні джерела мотивації

Людина, що не знає
нічого, може навчитися,
справа тільки в тому,
щоб запалити в ній
бажання вчитися.
Д. Дідро, французький
філософ

навчання.
Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес
так, щоб його методика орієнтувалась на якомога глибше проникнення у
внутрішній світ дитини, мала на меті побудувати й розвивати в ній здібності
і нахили. Тому основним в педагогічному мистецтві вчителя є уміння спонукати, а не
примушувати.

Усі наші задуми, усі
пошуки й побудови,
перетворюються на
порох, якщо учень не
бажає вчитися.
В. Сухомлинський

Майстерність вчителя виявляється в
тому, що він стимулює учня робити все з
власної волі, з бажанням і радістю. Таким чином,
в основі теорії і практики мотивації лежить
оптимістична гуманістична концепція, складова
проблемного питання нашої школи, яка

ґрунтується на положенні, що саме спонукальна, а не підганяльна сила
навчання і виховання здатне перетворити дитину з об’єкта впливу педагогів
на суб’єкт власного розвитку.

Розвиток і освіта жодної людини не можуть
бути дані або повідомлені. Той, хто бажає до них
долучитися, повинен досягти цього власною
діяльністю, власними силами, власним
напруженням. Зовні він може стримати тільки
спонукання…
А. Дістервег
У сучасній школі питання про мотивацію навчання без перебільшення можна
назвати провідним на всіх щаблях освіти – у початковій, середній та старшій
школі.
Як учать нас досвідчені колеги: «Мотивація – головні сили, що рухають
дидактичний процес. Вони посідають перше місце серед факторів, що
визначають його продуктивність» (І. Підласий) Компонентами мотиваційної сфери
навчання є його мотиви, цілі, емоції, а також його вміння навчатися (що значною
мірою впливає на мотивацію)
Ми, вчителі, маємо лише впливати на формування в учнів мотиваторів
(інтересів, схильностей, моральних норм, життєвих принципів тощо) які
використовуються суб’єктом для самоформування мотивів.
Пропонуємо вашій увазі пам’ятку:
МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ
Позитивна мотивація: Мотивація — засоби,
Негативна мотива• задоволення від напроцеси, що спонуція:
вчання;
кають до пізнавальної
• винагорода за резуль• значущість результату
діяльності, активного
тат;
• примус до навчання.
опанування матеріалу
Ознаки мотивації:
• здійснення власної
діяльності;
• уміння обстоювати
власну думку;
• уміння оцінювати
знання однокласників;
• уміння пояснювати
слабким учням незрозуміле;
• уміння обирати посильні завдання з-поміж
запропонованих для
розв'язання

Жодні результати не
можна визнати
гарними, якби дитина
могла б досягти вищих.
Жодні результати,
якими б незначними
вони не були, не можна
визнати поганими,
якщо вони відповідають максимальним
можливостям дитини

Ознаки мотивації:
• слабка зацікавленість
у навчанні;
• невміння ставити
мету;
• невміння долати
труднощі;
• негативне ставлення
до школи, учителів

Молодший шкільний вік сприятливий для того щоб закласти основу
бажання вчитися.
Значне місце в мотивації молодого школяра посідає оцінка. Більшість
дітей прагнуть працювати на оцінку, не стільки заради знань, скільки
заради збереження і підвищення свого престижу.
То ж оцінна мотивація вимагає особливої уваги вчителя, тому що вона
містить небезпеку егоїстичних спонукань, негативних рис особистості.
В зв’язку з цим перевагу потрібно віддавати не зовнішній мотивації
(отримати оцінку), а внутрішній («станеш цікавим іншим людям»,
«зможеш досягти чогось»).
Як організувати навчальну діяльність школярів, щоб вона стала для
них не лише обов’язком, а радістю пізнання світу?
А. Ейнштейн зауважував: «Помилково вважати, що почуття обов’язку
та примусу допоможуть учневі знаходити радість в тому, щоб дивитися
й шукати».
Одним з ефективних мотиваційних механізмів підвищення розумової
діяльності учня, є ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності.
Іншими прийомами стимулювання пізнавальної активності учнів є:
1. Наочність;
2. Участь у предметних олімпіадах;
3. Проектна діяльність;
4. Позакласні заходи щодо предметів;
5. Індивідуалізація (урахування не тільки
здібностей, але й інтересів);
6. Диференціація (різнорівневі
завдання);
7. Використання різних
педагогічних технологій;
8. Інтегровані уроки;
9. Картки, перфокарти для
індивідуальної роботи.

Бажання вчитися виникає тоді, коли все або майже все вдається.
З'являється особиста зацікавленість учня в здобутті знань.
В. 0. Сухомлинський писав: «Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх
сил, що народжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися».
Кожний учитель може створювати на своїх уроках ситуацію успіху,
якщо формує навчально-пізнавальну мотивацію учнів. Ситуація успіху —
сполучення умов, що забезпечують успіх, а сам успіх — результат такої
ситуації.

Як підкріпити ситуацію успіху? Існує безліч способів
сказати учневі «Дуже добре!», наприклад:

Дитина не бажає вчитися. В неї низька мотивація на здобуття
нових знань і низька активність в навчальній діяльності. Розв’язати
питання можна за допомогою різних засобів, обравши різні шляхи,
зокрема:
 створення проблемної ситуації в навчальному процесі – одного з
найефективніших засобів для мотивації активності учнів. Проблема
– це завжди знання про незнання, тобто усвідомлення
недостатності знань для задоволення певної пізнавальної потреби.
Учень відчуває потребу відкрити (засвоїти) нові знання про
предмет, спосіб чи умови виконання дій.
 застосування завдань з практичним змістом
(зокрема на уроках математики, фізики). Такі завдання
переконують учнів в потребі вивчати теоретичний матеріал
і показують, що абстракції виникають із задач, поставлених
реальною дійсністю. Окремі завдання несуть в собі
теоретичне навантаження суміжних дисциплін (хімія,
біологія, астрономія тощо).
 використання художньої та науково-популярної
літератури, історичних відомостей, інформацій
екологічної спрямованості, цікавих фактів з життя
поетів, мандрівників та ситуацій, які вони
досліджували або в які потрапляли.
 залучення школярів до ігрової діяльності
(рольових, ділових та пізнавальних ігор), що посилює
їх увагу до навчального матеріалу, підвищують
працездатність, почуття відповідальності за
результати своєї діяльності та діяльності колективу,
сприяє створенню пізнавального мотиву.

 зацікавлення процесом навчання – використання
дидактичного матеріалу, застосування комп’ютерної
техніки, демонстраційного експерименту та інших
видів наочності.

Мотивація є дуже сильним фактором впливу на успішність учнів. Залучаючи
їх до навчальної діяльності, учитель повинен знати, що учень може:
• сприйняти її як таку, що не відповідає його цілям;
• намагатися уникнути її через неприємності, з якими він може зіткнутися
під час її виконання;
• проявляти до неї незначний інтерес;
• брати участь у ній з великим бажанням, бо вважає її цікавою та посильною.
Завдання вчителя з цього напрямку педдіяльності:
• вивчати мотиваційну сферу учнів;
• розвивати мотиви, які вже сформовані в учнів, спиратися на них під час
проведення уроку;
• формувати нові мотиви, що здатні забезпечити підвищення якості
навчання.
Одним із найпростіших тестів на виявлення особливостей мотивації
пізнавальної діяльності учнів може бути тест:
«Мотиви моєї діяльності»
Любий друже!
Уважно прочитай анкету та підкресли в ній ті пункти, які
відповідають твоїм думкам, прагненням, відчуттям, бажанням.
Я навчаюсь тому, що:
1. на уроках… (встав назву предмета) така обстановка, що хочеться
вчитися;
2. примушують батьки;
3. хочу отримати гарні оцінки;
4. треба готуватись до обраної професії;
5. у наш час у суспільстві не можна бути дурнем;
6. хочу завоювати авторитет у однокласників;
7. подобається пізнавати щось нове;
8. подобається вчитель;
9. хочу уникнути поганих оцінок і неприємностей;
10. хочу більше знати;
11. мені приємно думати, відкривати щось нове;
12. хочу бути першим учнем в класі.

5 –
6,12–
7,10–
8,11-

Обробка відповідей учнів:
1 – мотив благополуччя;
2,9 – мотив протидії, пригніченню;
3 – мотив досягнення, що проявляється в бажанні отримати гарні результати
своєї діяльності;
мотив «позиція», пов'язаний з почуттям обов’язку;
мотив престижу, пов'язаний з отриманням винагороди, схвалення;
пізнавальний мотив, пов'язаний з інтересом до нового;
емоційний мотив, який породжується радістю, подивом тощо.

Стимул – це засіб, який спонукає дитину до посилення діяльності,
своєрідний зовнішній поштовх, сила якого зростає, залежно від
його суспільної вагомості.
Мотив – це усвідомлення дитиною внутрішнього спонукання до дії. Він
більше індивідуальний у своїх проявах, ніж стимул.
Мотивація – загальна назва процесів, методів, засобів спонукання учнів
до продуктивної діяльності, активного засвоєння змісту освіти.
За наявністю інтересу мотивація є позитивною, за його відсутності
– негативною.
Проблемна мотивація – ситуація, що породжує пізнавальну потребу
внаслідок неможливості досягти мети за допомогою вже наявних
знань і вироблених способів дій.
Потреби – необхідність у комусь (чомусь), що вимагає задоволення, або
те, без чого не можна обійтись, вимоги, які необхідно
задовольняти. Діапазон людських потреб є досить широким.
Класифікувати всі людські потреби – завдання нездійсненне.
Однак Абрамом Маслоу, який зробив значний внесок у дослідження
мотивації, побудував ієрархічну модель людських потреб у
вигляді піраміди.

Згідно з моделлю Маслоу, люди впродовж свого життя постійно
рухаються цією пірамідою вгору-вниз.

► Дитина повинна знати, навіщо їй це, тобто мету заняття
обов’язково формулювати на уроці разом з учнями, вона має
цікавити дітей.
► Позбавитися у своєму лексиконі слів: «помилкова відповідь»,
«неправильно». Замість цього постійно звертатися до всіх:
«Пропоную обговорити…», «А як ви вважаєте?..»
► Використовуйте позитивне оцінювання: помічайте в дитині
позитивні якості, звертайте увагу на найменші зміни на
краще.
► Порівнюйте дитину, її успіхи із самою собою, а не з іншою.
► Не порівнюйте дитину з іншими дітьми, адже вона має бути
іншою, вона єдина й неповторна на всій землі.
► Пам’ятайте, що дитина вчиться у вас і намагається вас
наслідувати.
► Не зневажайте записи на дошці, навіть простесенькі
креслення, малюнки, тому що учень, яким би він не був,
обов’язково перепише з дошки в зошит.
► Використовуйте на уроках принцип Ходжі Насреддіна: «Нехай
ті, які знають, розкажуть тим, які не знають.

