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Motivácia do učenia
Vypracovala: Mgr. Nina Němcová, školská psychologička
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Čo pre teba znamená učenie?

 Aké výhody prináša učenie?

  rozvíja inteligenčné schopnosti,

 zvyšuje kapacitu pamäti,

 zlepšuje koncentráciu,

 rozširuje vedomostný rozhľad,

 zvyšuje sebadôveru,

 narastá samostatnosť, zodpovednosť a 
vytrvalosť,

 pozitívne naladenie z úspechu,

 dobré vzdelanie,

 lepšie možnosti pracovného uplatnenia,

 lepší plat, vyššia životná úroveň

 Aké výhody prináša Neučenie?

 –možnosť zábavy

–veľa oddychu

–kopec voľného času

ale tiež:

– nezodpovednosť,

– nespoľahlivosť,

– pohodlnosť,

– lenivosť,

– neschopnosť plniť povinnosti,

– používanie výhovoriek,

– nedostatok sebakritiky,

– falošnú (predstieranú) sebadôveru.

A v budúcnosti ?

– málo vedomostí,

– neschopnosť učiť sa,

– slabé pracovné 

príležitosti,

– nízky plat,

– nižšia životná úroveň
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 Ako súvisí učenie s tvojou budúcnosťou?

● Učíš sa, aby si mal vedomosti, ktoré budeš vo svojej budúcej profesii a v živote 

potrebovať. Ak budeš	  o švojej budu cnošti premýš	ľať, ujašníš	  ši švoje priania a ciele, tak ši 

výtvoríš	  konkre tnu predštavu, čo vlastne chceš a potom ši mo� ž	eš	  premýšlieť plan ako to 

dosiahnuť. 

● Podľa konkrétneho povolania a stupňa vzdelania aké budeš potrebovať, si môžeš zistiť, 

z akých predmetov budeš robiť prijímacie skúšky, aké podmienky prijatia na školu 

musíš splniť, aby si si všetko mohol vopred premyslieť a naplánovať.
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 Spoznaj svoju motiváciu a sebadôveru

● Mať motiváciu v škole znamená mať záujem o určité predmety, určité témy, nové vedomosti, dobré 

známky, mať túžbu niečo dokázať, byť vzdelaný, úspešný, vidieť potrebnosť a užitočnosť vedomostí pre 

život. 

● Ak máš motiváciu, tak máš v sebe „hnací motor“, ktorý keď zapneš, tak ideš a učíš sa. Ak ju nemáš, takýto 

„motor“ ti chýba a ty sa do učenia premáhaš a učíš sa, len keď ti už hrozia problémy, keď už musíš. 

● Zisti, aký je tvoj „motor“, čo ťa „poháňa“ do učenia.

● Mať sebadôveru v škole znamená zbytočne sa nebáť vlastných chýb, drobných zlyhaní, nesprávnej 

odpovede, neúspechov, zlých známok. 

● Ak si veríš, cítiš sa viac uvoľnene, sebaisto, nepochybuješ o sebe, spoliehaš sa na svoje schopnosti a 

nielen vedomosti. Máš odhodlanie prekonávať nároky, ktoré sú na teba kladené. Je znakom zdravého 

sebavedomia a sebaúcty. 
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● Musím sa prinútiť učiť, pretože musím spraviť skúšku.
● Musím sa prinútiť učiť, pretože toto učivo je dôležité.
● Musím sa prinútiť učiť, pretože bez toho sa nedostanem do 

ďalšieho ročníka.
● Chcem úspešne absolvovať štúdium.
● Chcem ísť na vysokú školu.
● Chcem získať titul.
● Chcem zarábať veľa peňazí.
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Typy motivácie

Vonkajšia motivácia 
● Vzniká pod vplyvom vonkajších faktorov. 

● Ide o vonkajšie zdroje a hodnoty, ktoré 
vplývajú na to, ako konáme.

● Príkladom je, keď sa učíte preto, aby ste 
získali nejakú odmenu, alebo sa vyhli 
trestu.

Vnútorná motivácia
● Je poskytovaná jedincovi zvnútra a je nezávislá od 

okolia.

● Vnútorne motivovaného žiaka uspokojuje samotné 
učenie. Príkladom je sebarealizácia, zvedavosť, 
radosť z objavu, výkonnosť, potreba pochopiť, 
spolupracovať s druhými a niekam patriť. 

● Pre vnútornú motiváciu žiaka je potrebné, aby učenie 
vnímal ako zmysluplnú činnosť. 

● Vnútorná motivácia je silnejšia, pretože ide o vlastné 
presvedčenie študenta. 
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● Ani jeden učiteľ,  motivátor či psychológ nemôže študenta 
priviesť k úspechu, ak študent sám nechce. 

● Je možné, že človek môže študenta povzbudiť, ukázať mu 
cestu, ale reálne kroky musí urobiť sám za seba. 

Preto je tak dôležité vedieť motivovať samých 
seba! 
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 Ako sa môžeš motivovať pre učenie?

✔ Maj k učeniu pozitívny postoj🌞 – ak si o učení budeš myslieť, že je zbytočné a nebaví ťa to, 
nebude sa ti chcieť učiť. Nastav sa pozitívne, choď do toho s chuťou a učenie ti pôjde ľahšie!

✔ Pochváľ sa za učenie – nielen, keď urobíš niečo užitočné pre druhých, ale aj seba, je chvályhodné – 
„Dnes som sa neučil na poslednú chvíľu, premohol som svoju lenivosť !“

✔ Odmeň sa za učenie – vopred si premysli, ako sa odmeníš za učenie (pozrieš si obľúbený film, 
pôjdeš za kamarátmi)

✔ Predstavuj si, ako ti bude, keď sa naučíš budeš mať potom kľud, budeš lepšie rozumieť novej látke, 
rodičia a učitelia ti nebudú učenie stále pripomínať, atď.

✔ Buď zdravo súťaživý - snaž sa byť pripravenejší a lepší než ostatní a súťaž s najlepšími

✔ Vyberaj si náročné úlohy – prekonávanie ťažších úloh a problémov ti dodáva sebadôveru a chuť 
dokázať viac.

✔ Vytýč si cieľ, čo chceš v živote dokázať - túžba dosiahnuť svoj cieľ nám pomáha v čase, keď 
narazíme na prekážky, keď sa nám nechce, vydolovať zo seba ďalšiu energiu, ak sme už na dne.
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Zmeň svoje myslenie

Fixná myseľ
● Nejde mi to
● Je to príliš ťažké
● Toľko sa učím a stále mi to nejde
● Nikdy mi to nepôjde
● Urobila som veľkú chybu
● Kašlem na to
● Je to príliš náročné
● Neznášam tento predmet
● Zlyhala som, tú 4ku mám preto, že som 

úplne hlúpa

Myseľ nastavená na rast
● Nevzdám sa, budem to skúšať a pôjde to
● Možno musím skúsiť iný spôsob, prekážky sú na to, aby 

sa prekonávali
● Zatiaľ mi to nejde, trochu to potrvá ale musím to 

vydržať
● Budem sa snažiť a určite sa to zmení
● Chyby sú dobrá vec, vďaka nim sa učíme a zlepšujeme
● Nevzdám to, skúsim to znovu
● Je to ďalšia výzva, ktorú prekonám
● Tento predmet je ťažší, ale musím ho zvládnuť aby som 

dosiahla svoj cieľ
● Zlyhania nás posúvajú ďalej, zlepším sa a môžem mať 

lepšiu známku
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● Vzdelanie ti poskytuje stabilitu, finančné zabezpečenie, 

sebestačnosť a sebadôveru. 

Oplatí sa snažiť sa a učiť sa 4 roky na strednej škole, aby si sa 

dostal/a na vysokú školu alebo si našiel/la dobrú prácu, ktorá 

ťa bude baviť🌞   .
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Sú dobré známky dôležité?

✔ To, akú známku dostanete z testu na nejakej hodine, by nemalo určovať váš život, a to je pravda – do 
určitej miery. Samozrejme, je tu niekoľko faktorov:

✔ Kariérna dráha: 

✔ Dobré známky sú predpokladom na to, aby ste boli konkurencieschopní medzi tisíckami, ak 
nie miliónmi ďalších mladých ľudí, ktorých cieľom je byť úspešný a na úplnom vrchole.

✔ Vysoká škola: 

✔ Ak sa chcete dostať na univerzitu, ktorá vám nielen otvorí ďalšie dvere, ale uľahčí vám proces 
naštartovania kariéry, dobré známky sú nevyhnutnosťou.

✔ Pracovná morálka: 

✔ Nemôžem to dostatočne zdôrazniť – dobré známky nemerajú len vašu inteligenciu a schopnosť 
udržať si vedomosti, ale aj vašu pracovnú morálku. 

✔ Tí, ktorí  vo dne v noci bojujú o to, čo chcú, či už sú to peniaze, múdrosť, sloboda alebo 
čokoľvek iné, sú tí, ktorí sa v tomto svete presadzujú. 

✔ Ak ste vo svojej podstate leniví a práca (v akomkoľvek tvare alebo forme) je pre vás totálna 
fuška, potom veľa šťastia.



  12

Ak dostaneš zlú známku, neznamená to, že si zlý študent. Najlepšie, 

čo môžeš urobiť je identifikovať, čo si pokazil a na základe toho si 

ju opraviť. Stretni sa so svojím učiteľom, aby ste si prešli, v čom si 

sa mýlil. Nielenže to ukáže tvoju snahu ale pomôže ti to pripraviť sa 

na ďalšiu hodinu.
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Ak máš problémy s učením týkajúce sa nízkej motivácie, máš 

trému a strach z hodiny alebo pociťuješ stres z učenia a máš 

pocit, že nestíhaš, budem rada ak ma budeš kontaktovať 

mailom (nemcova@sosvetnr.sk), správou alebo osobne. 

mailto:nemcova@sosvetnr.sk
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