
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i 

nie jest wymagane skierowanie.  Rejestracji   

dziecka  można   dokonać  telefonicznie   pod  

numerem 012 266-19-50 lub osobiście w 

sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 19.00 
 

 

 

Jak uskrzydlić moje dziecko? 

Motywowanie dzieci i młodzieży do wysiłku intelektualnego 

 

„Myślę, że potrafię. 

Wierzę, że mogę. 

Ufam, że umiem.” 

 

Według twórców koncepcji inteligencji emocjonalnej, motywacja należy do kompetencji 

indywidualnych ludzi, ale wykracza poza ich świadome życie emocjonalne. Motywacja kształtuje się 

od pierwszych dni życia człowieka, przez kolejne etapy jego rozwoju. 

W najwcześniejszym okresie wychowania dziecka wykorzystuje się motywację opartą na 

wzmocnieniach zewnętrznych czyli nagrodach, pochwałach. Z czasem należy starać się doprowadzić 
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do tego, by dziecko samo odczuwało motywację, opartą na satysfakcji, poczuciu zadowolenia, dumie. 

Motywacja płynąca z wnętrza decyduje bowiem o wykorzystaniu przez dziecko zdolności i 

umiejętności, a zawarta w niej energia sprawia, że mogą się one ujawnić. 

Motywacja jest motorem rozwoju dziecka i źródłem sukcesu. Dzięki niej możliwe jest 

osiągnięcie wytyczonych celów. Proces edukacji, długi i intensywny, wymaga od uczniów sporo 

wysiłku, dlatego pierwszą czynnością w toku nauczania powinno być rozbudzenie właściwej  

motywacji. 

Umiejętność wzbudzania motywacji – czyli zachęcania dziecka do wysiłku – to ważna cecha 

nauczyciela i wychowawcy. Howard Gardner, psycholog z amerykańskiego Harvardu, za najlepszy 

sposób uczenia dzieci, motywujący je od wewnątrz, uważa nie starą metodę kar i nagród, ale metodę 

tzw. „uskrzydlenia” wywołującą charakterystyczne emocje pozytywne. „Powinniśmy wykorzystywać 

pozytywne stany psychiczne dzieci w przyciągnięciu ich do nauki w dziedzinach, w których mogą 

rozwijać swoje zdolności – pisze Gardner. – Uskrzydlenie jest stanem psychicznym, który oznacza, że 

dziecko zajmuje się właściwym zadaniem. Trzeba znaleźć coś, co się lubi i trzymać się tego. Dzieci 

zachowują się źle w szkole wtedy, kiedy się nudzą, a niespokojne są wtedy, kiedy przerastają je 

zadania domowe. Najbardziej przykładasz się do nauki, kiedy jest to coś, na czym ci zależy i 

zajmowanie się tym sprawia ci przyjemność”.  

Zgadza się z tym inny znany psycholog Daniel Goleman, specjalista od inteligencji 

emocjonalnej. Uważa on, że ukierunkowanie emocji ku pożytecznemu celowi jest umiejętnością 

mistrzowską. Należy regulować nastrój tak, by ułatwiał nam myślenie, motywowanie się do 

wytrwałości i wysiłku, podejmowanie kolejnych prób (mimo niepowodzeń) czy odkrywanie sposobów 

wejścia w stan „uskrzydlenia” i wykonywania swoich zadań bardziej skutecznie. 

 

W koncepcji „uskrzydlenia” rodzice, nauczyciel czy wychowawca mają następujące 

zadania: 

- zaszczepić w dziecku wytrwałość i wolę walki,  

- pokazać radość satysfakcji z pokonania przeszkody,  

- przekonać, że warto się doskonalić, 

- budować i wzmacniać wewnętrzną motywację, tak aby stała się  niezależna od  

  czynników zewnętrznych. 

 

Sposoby podnoszenia motywacji dziecka przez rodziców, nauczyciela lub wychowawcę (wg 

Paula Dennisona): 

- Daję mojemu dziecku/uczniowi zadania, z którymi potrafi poradzić sobie tak, aby codziennie 

odnosił wiele „zwycięstw” i nie bał się nowych wymagań. 

- Cieszę się, że moje dziecko / mój uczeń ma dużo energii. Staram się przewidzieć bieg wydarzeń 

i uważam, że podejmuje właściwe decyzje. Gdy stres jest silny, wyzwaniem jest umiejętne 

pokierowanie sytuacją.  

- Kieruję moim dzieckiem/uczniem tak, aby samo odkrywało, jaki rodzaj pracy sprawia mu 

przyjemność, aby jego osiągnięcia były dla niego ważną „wewnętrzną” nagrodą. 

- Pozwalam, aby moje dziecko / mój uczeń zaobserwowało, jakie naprawdę jest i jakie ma słabe 

strony. W ten sposób dostrzeże, że również dorośli nieustannie się uczą i rozwijają. Spodziewam się, 

że to, czego uczę moje dziecko / mojego ucznia przyda mu się w życiu, i że być może ono mnie kiedyś 

przerośnie. 

- Bardzo lubię być rodzicem (wychowawcą, nauczycielem). Podoba mi się także to, że sam tak 

wiele uczę się od mojego dziecka/ucznia. Mój związek z nim pozwala mi ciągle odkrywać coś 

nowego. Moje życie codzienne nabiera nowego sensu, bo w magiczny sposób przekształca je nasza 

wymiana interpersonalna. 
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Jak chwalić dziecko? 

 

Pochwała, słowna aprobata, jest rodzajem wzmocnienia pozytywnego i formą 

emocjonalnego wsparcia. Ma ona szczególne znaczenie, gdy dziecko funkcjonuje w trudnej 

sytuacji. Jak wynika z badań, ludzie najczęściej oczekują takiego właśnie wsparcia, choć jego 

skuteczność zwykle jest mniejsza np. od wsparcia rzeczowego. Pozytywna rola wsparcia jest tym 

większa, im bardziej jest ono oczekiwane i trafione. Pochwała i aprobata są też ważnymi 

czynnikami, sprzyjającymi kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, a pozytywna i 

realistyczna samoocena jest zasadniczym czynnikiem dla prawidłowego przystosowania 

emocjonalnego dziecka. 

   

  Komunikat wyrażający akceptację i uznanie – aby mógł rzeczywiście stanowić nagrodę – musi być 

zgodny w swej treści słownej i w treści emocjonalnej. Jak pisze Elliot Aronson w książce „Człowiek 

istota społeczna”, nawet niewielka zmiana kontekstu społecznego, w którym jest podawana nagroda, 

może zmienić ją w karę. Wyrażona słowem akceptacja to najczęściej stosowany w praktyce 

wychowawczej rodzaj pozytywnego wzmocnienia i wsparcia emocjonalnego.   

  Jednak ważne jest, aby była ona czymś więcej niż tylko tą samą frazą powtarzaną w podobnej 

formie w  różnych sytuacjach, bo wtedy straci swą wzmacniającą moc i przestanie przekazywać 

jakąkolwiek informację, mogącą motywować dziecko.   

  Warto podkreślić, że ocena zachowania wyrażana przez osoby znaczące w otoczeniu dziecka ma 

istotny wpływ nie tylko na jego doraźne samopoczucie, ale jest też ważnym czynnikiem kształtowania 

obrazu samego siebie u dziecka.   

  Struktura „ja” ma bowiem dwa wymiary: wiedza o sobie i samoocena. Informacje przekazywane 

dziecku przez jego otoczenie są podstawą kształtowania struktury „ja”. Spośród wielu rodzajów 

wzmocnień pozytywnych, jakie mamy do dyspozycji w  wychowaniu, najczęściej jest stosowana 

właśnie aprobata słowna i pochwała. Czasami wspieramy ją gestem: bijemy brawo, przytakujemy 

głową na znak uznania, mimiką twarzy (uśmiechamy się, spoglądamy przyjaźnie). 

  Pochwał, wyrazów i zwrotów będących odpowiednikiem aprobaty można udzielać na różne 

sposoby.  

Oto trochę takich przykładów (a listę można ciągnąć...): 

 

To rzeczywiście wspaniałe.  

Podoba mi się sposób, w jaki pracujesz.  

Znacznie lepiej.  

Cudownie! Masz u mnie wielkiego „plusa”.  

Taka praca bardzo mnie cieszy.  

Rzeczywiście, dałeś z siebie wszystko.  

Fantastycznie!  

Jestem dumny ze sposobu, w jaki dziś pracujesz.  

Właśnie, tak! Spisałaś się na medal.  

Kapitalnie, radzisz sobie coraz lepiej.  

Wygląda na to, że to będzie wspaniałe.  

Dziękuję za twoją pracę.  

Jestem ci wdzięczny za twoją pomoc.  

To bardzo interesujące.  

Wygląda na to, że włożyłeś w to dużo pracy.  

Tak! To jest naprawdę wspaniałe.  

Pracuj tak dalej, to dobra praca.  

Poprawnie myślisz.  
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To wygląda znacznie lepiej.  

Jesteś bardzo pomysłowa.  

Tak! To właściwa wypowiedź.  

Sprawiłeś mi wielką przyjemność.  

Masz dzisiaj dobry dzień.  

To jest piękne! Jestem z Ciebie zadowolona.  

Pokazałeś dziś dobrą pracę. Gratuluję!  

Teraz znalazłeś właściwe rozwiązanie.  

Sprawiłeś, że wygląda to bardzo ładnie.  

Dałeś z siebie wszystko.  

To doskonałe.  

Jesteś dziś wspaniały.  

Jesteś najlepszy. Podziwiam twój wysiłek.  

Brawo! To jest wspaniałe.  

Ale jesteś świetny.  

Tak trzymaj.  

Rewelacja.  

To jest fantastyczne.  

Ale jesteś pomysłowa.  

To bardzo dobra obserwacja.  

Dziękuję ci bardzo.  

To interesujący punkt widzenia.  

Wszyscy pracowaliście bardzo dzielnie.  

Gratuluję! Miałeś rację.  

To przyjemność uczyć, kiedy pracujesz w ten sposób.  

Mama i tata będą dumni, kiedy zobaczą twoją pracę.  

Jesteś bardzo uważny.  

Pięknie!  

Dobrze ci idzie.  

Och! Jak cudownie.  

Super. Znakomicie! Udało się!  

Co za piękna praca.  

Jesteś bardzo pracowita i wytrwała.  

Jak to miło, ale niespodziankę mi zrobiłaś!  

Masz interesujące pomysły.  

Tak! To ty miałeś rację.  

Jestem z ciebie dumny.  

Dziękuję ci za to, że tak ładnie to nazwałeś.  

Dziękuję ci za to, że jesteś gotów do pracy.  

Cieszę się, że coraz lepiej mówisz.  

Tak! Teraz było znacznie lepiej.  

Bardzo ładnie, może pokażemy to kolegom.  

To znacznie lepiej niż oczekiwałem.  

Dokładnie tak. Bardzo dobrze się spisałeś.  

To jest wspaniały sposób.  

Brawo! Jesteś sprytny.  

Swoją pracą sprawiłeś mi ogromną przyjemność.  

Teraz jestem z ciebie naprawdę zadowolony.  

Brawo! Zasłużyłeś na uznanie.  
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Podoba mi się twoje zachowanie.  

Wspaniale! Stanąłeś na wysokości zadania!  

Twój pomysł był genialny.  

Myślisz bardzo poprawnie.  

Praca z tobą to prawdziwa przyjemność.  

Sprawiłaś mi miłą niespodziankę.  

To było bardzo miłe.  

Czuję się szczęśliwy, gdy ty jesteś taki dzielny.  

Brawo! Twoja praca jest wyjątkowa.  

Twoje zachowanie może być wzorem.  

Bardzo miło, że tak się starasz.  

Sprawiłeś, że jestem szczęśliwy.  

Byłaś perfekcyjna. Nic dodać, nic ująć.  

Brawo! To najlepsze rozwiązanie, jakie widziałem.  

Przerosłeś samego siebie.  

Fantastycznie! Jesteś naprawdę sprytny.  

Wiem, że stać cię na wiele, ale to jest szczególne.  

Sprawiłeś mi wyjątkową radość.  

Dziękuję! Było mi bardzo miło.  

Brawo! To, co zrobiłeś, jest wyjątkowe.  

Rzeczywiście pięknie.  

Po prostu wspaniale.  

Ależ ty potrafisz pracować.  

Nadzwyczajnie.  

Brawo, błysnąłeś kolego.  

Masz rację, ja też bym tak to powiedziała.  

Jesteś naprawdę dzielny w swych wysiłkach.  

Jesteś wyjątkowa.  

Byłaś błyskotliwa i bardzo zdolna.  

Przerastasz moje oczekiwania.  

Było świetnie.  

Brawo! Jesteś bardzo wytrwały.  

Wyjątkowo udana wypowiedź.  

 

 Jeśli więc jest okazja, aby wyrazić dziecku pochwałę – zróbmy to dobrze, najlepiej jak  

potrafimy, aby „dobrze” oznaczało „dobrze”, żeby sposób pochwały był dostosowany do cech dziecka 

i do zadania, które wykonało oraz do sytuacji. A więc: uwzględniajmy specyfikę naszego kontaktu z  

dzieckiem, z poszanowaniem jego indywidualności. 

 
Opracowała mgr Marta Siewiera-Pięciak,  

pedagog-logopeda, neuroterapeuta 
 

 

 

 

Literatura: 

Helena Sęk: „Wykłady z psychologii. Tom 8. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej”. 

Helena Sęk: „Wsparcie społeczne, stres i zdrowie”. 

Elliot Aronson: „Człowiek – istota społeczna”. 

Daniel Goleman: „Inteligencja emocjonalna” 

Paul Dennison: „Kinezjologia edukacyjna” 

Marzena Mieszkowicz: „Poradnik logopedyczny”. 
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OGÓLNOPOLSKA MIĘDZYPORADNIANA GRUPA 

SZKOLENIOWA NEUROTERAPEUTÓW 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROTERAPII 

„ALFA” 

DZIAŁAJĄCA  W  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ NR 3 W KRAKOWIE  

 

 

 
Ogólnopolska Międzyporadniana Grupa Szkoleniowa Neuroterapeutów „Alfa” została 

założona w celu propagowania modelu neuroterapii (EEG-biofeedback) opartej  

na dowodach naukowych (Evidence Based Practice) z uwzględnieniem specyfiki pracy  

w placówkach oświatowych.  

Została ona założona w celu propagowania modelu neuroterapii (EEG – biofeedback) opartej na 

dowodach naukowych (Evidence Based Practice) z uwzględnieniem specyfiki pracy w placówkach 

oświatowych.  

Zalążkiem Towarzystwa było powstanie,  podczas konferencji pn. „Neurofeedback – 

neuroanatomia, ADHD, zespół Aspergera, trudności w nauce, zaburzenia lękowe i depresyjne”, w 

Rzeszowie w dniach 20-22.10.2010 r., pomysłu na utworzenie takiego zespołu. Pełne wsparcie i 

zaangażowanie otrzymano ze strony dr Lindy i prof. Michaela Thompsonów uczestników 

konferencji, którzy pośredniczyli wówczas w nawiązaniu kontaktów z największymi organizacjami 

neuroterapeutów na świecie: ABPA, ISNR, BFE, SABA, ANA, SAN, chętnymi do udzielenia 

wsparcia merytorycznego.  

Działamy w imię idei szerzenia wiedzy pro-bono, dzielenia się doświadczeniami  

i jednoczenia środowiska neuroterapeutów oświatowych. 

Planujemy cykliczne spotkania szkoleniowe, na których przedstawione zostaną 

multimedialne wystąpienia (video konferencje), prezentacje oraz warsztaty największych 

autorytetów z dziedziny neuroterapii (EEG-biofeedback, neurofeedback i biofeedback) i 

psychofizjologii.  

 Program każdego ze spotkań składa się z trzech modułów tematycznych: diagnozy, terapii i 

analizy rezultatów oraz „practicum” czyli prezentacji studium przypadku wraz  

z omówieniem procesu diagnostycznego, drzewa decyzyjnego w procesie terapii, sposobu 

wykonania kolejnych stadiów terapii oraz analizy uzyskanych wyników. 

 Praktyka terapeutyczna w modelu opartym na dowodach naukowych (Evidence Based 

Practice) wymaga dostępu do najnowszych publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, 

neuropsychologii, psychofizjologii i wielu dziedzin pokrewnych. Korzystając z ogromnej wiedzy i 

doświadczenia neuroterapeuty p. Elizy Mazur pracującej w naszej poradni i mającej gotowość do 

dzielenia się nią mamy nadzieję na szeroką i owocną współpracę w przyszłości. 

 

27 kwietnia 2012 r. w reprezentacyjnej sali Hotelu Europejskiego w Krakowie przy ul. 

Lubicz 5 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Międzyporadnianej Grupy Szkoleniowej 

Neuroterapeutów Polskiego Towarzystwa Neuroterapii „Alfa”.  

Na pierwszym zjeździe neuroterapeutów w dniu 27 kwietnia 2012 r. pojawiło się 120 osób  

z całej Polski, głównie pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

Zaproponowano – co spotkało się z żywym odzewem uczestników konferencji – cykliczne 

spotkania warsztatowe nazwane przez nas Akademią Neuroterapeutów BFB, z miejscem spotkań w  

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18. Będą to 
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warsztaty dla osób pragnących doskonalić swą wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy, terapii i 

analizy rezultatów terapii. Przewidziano również szkolenia wyjazdowe dla zorganizowanych grup 

poradnianych w innych województwach (np. śląskie, mazowieckie, podkarpackie). Na stronie 

internetowej www.NEUROTERAPIA.INFO.PL będą ukazywać się artykuły oraz tłumaczenia 

dotyczące terapii BFB. 

Uczestnikom zjazdu zostaną w najbliższym czasie przesłane w formie elektronicznej 

uzupełniające materiały z konferencji oraz pierwszy, czerwcowy, numer magazynu „Neuroterapia”, 

który będzie cyklicznym oficjalnym wydawnictwem Grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów 

Polskiego Towarzystwa Neuroterapii „Alfa”. 

 Tak jak założyliśmy, tworząc grupę szkoleniową, będziemy spotykać się w celu jednoczenia 

środowiska neuroterapeutów oświatowych i działać w imię idei szerzenia wiedzy pro-bono. 

Pierwsze dwie sesje warsztatowe odbędą  się już 25 maja (piątek) i 26 maja (sobota) 2012 r. w 

godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie PPP-3 przy ul. Konfederackiej 18 w Krakowie, a kolejne 

planowane są na 15 i 16 czerwca 2012 r.  

Sesja szkoleniowa wyjazdowa będzie miała miejsce 1 czerwca w Busku z udziałem 

zainteresowanych neuroterapeutów z 17 poradni województwa świętokrzyskiego.  

 

 
Opracowała mgr Małgorzata Piec 

mgr Marta Siewiera - Pięciak 

 

 

 

KURATORIUM OŚWIATY Z WIZYTĄ W PORADNI – BADANIE JAKOŚCI  

PRACY PLACÓWKI 

 

W naszej Poradni została przeprowadzona całościowa ewaluacja zewnętrzna w zakresie 

wszystkich obszarów o których mowa w §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja ta polega na zbieraniu 

i analizowaniu informacji: 

 

 o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły 

(lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach 

uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), 

 

 o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o 

procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a 

decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede 

wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), 

 

 o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie 

współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy 

ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie 

nauczania i uczenia się), 

 

 o zarządzaniu szkoła lub placówka (na podstawie danych informujących o sposobach 

zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). 

http://www.neuroterapia.info.pl/
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Raport przedstawiony przez starszych wizytatorów Kuratorium Oświaty: Panią Anielę 

Kamińską i Pana Jacka Urbana bardzo nas usatysfakcjonował, bowiem w 10 z 12 badanych 

obszarów Poradnia uzyskała bardzo wysoki (A) stopień wypełniania wymagań a w 2 

obszarach stopień wysoki (B). 

 
Wnioski z ewaluacji: 

Rozpoznawanie potrzeb klientów indywidualnych, szkół i placówek oraz oczekiwań 

społecznych jest podstawą optymalizacji pracy Poradni. 

Zadowolenie osób korzystających z usług Poradni warunkuje wynikająca z koncepcji pracy oferta 

oraz reagowanie pracowników na zmieniające się oczekiwania klientów. 

Mobilność pracowników Poradni ma wpływ na uzyskiwanie wymiernych rezultatów ich pracy 

widocznych w liczbie przeszkolonych osób, udzielonych porad, przeprowadzonych konsultacji, 

odbytych warsztatów i zorganizowanych zajęć. 

Analiza procesu edukacyjnego pozwala na rozpoznanie jakościowych efektów pracy m.in. 

umiejętności nabywanych przez dzieci, zmian w zachowaniu, postępów w nauce, ich rozwoju 

psychofizycznego, rozumienia przez nauczycieli zaleceń zawartych w wydawanych przez Poradnię 

opiniach. 

Pojawiające się potrzeby wynikające z problemów społecznych oraz potrzeby własne 

instytucji są w miarę możliwości zaspokajane z wykorzystaniem zasobów i potencjału środowiska 

lokalnego. 

Prowadzona polityka informacyjna i medialna umożliwia prezentacje świadczonych usług, 

wiedzy i doświadczenia pracowników, przyczynia się do pozyskiwania nowych klientów, 

kreowania wizerunku Placówki i budowania zaufania społecznego. 

Wewnętrzna komunikacja, formy wsparcia - coaching i superwizja, wzajemne konsultacje, praca 

zespołowa, doskonalenie zawodowe wpływają na podnoszenie kompetencji pracowników, a tym 

samym na jakość świadczonych usług. 

Troska o klienta, jego samopoczucie implikuje działania podejmowane przez Dyrektora 

Placówki oraz pracowników w celu stworzenia miłej, ciepłej i życzliwej atmosfery, przyjaznej 

zwłaszcza dzieciom korzystającym z usług Poradni. 

 
Opracowała mgrMałgorzata Piec, mgr Dorota Zemła 

 

 

 
Czytelnikom i Wszystkim korzystającym 

 z naszego wsparcia oraz pomocy 
życzymy udanego letniego wypoczynku 

 

Zespół Redakcyjny wraz z Pracownikami Poradni 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła 


