Vzdělávací strategie 5. 


Motivace

Když se něco nového učíte (např. cizí jazyk, práci s počítačem nebo o vzdělávacích strategiích), proč se to učíte?
	Poznáváte rád(a) nové věci, chcete jim porozumět, trápí vás otázky typu „jak to funguje?“, toužíte po tom hodně toho znát? Je vaše motivace poznávací?

Berete to jako výzvu, rád(a) překonáváte překážky, dělá vám radost mít dobré výsledky? Jste motivován(a) potřebou úspěšného výkonu? 
Chcete zlepšit své schopnosti, překonat sám/sama sebe, něčeho dosáhnout, něco vytvořit, berete učení jako rozvoj své osobnosti? 
Máte obavy, že neobstojíte v konkurenci, že neuděláte zkoušku, že budete vypadat hloupě? Jste motivován(a) potřebou vyhnout se neúspěchu?
Chcete být lepší než někteří vaši kolegové, rád(a) předvedete ostatním, co ve vás je, cítíte potřebu zvýšit svou prestiž?
Berete učení jako příležitost být ve skupině, být součástí „dobré party“? Je vaše motivace afiliační afiliace = vyhledávání přítomnosti druhých, utváření sociálních kontaktů sdružováním, snaha o spolupráci, potřeba lásky, přátelství? 
Chcete získat významnější funkci, dostat se na jinou (lepší) školu, vydělávat více peněz? Jste motivován(a) instrumentálním cílem?
Považujete učení za svou morální povinnost, cítíte ho jako závazek? 
Máte příjemný pocit z dobrých známek, odměňujete sám/sama sebe drobnými dárky pro radost, nechcete mít špatné známky, motivujete se odměnami a tresty?

Možná od všeho trošku, možná některý typ pohnutek výrazně převažuje, možná někdy tak a jindy jinak. Vzpomenete si na své učitele, kteří 
	vás a vaše spolužáky vybízeli ke zkoumání a objevování,

kladli důraz jen na výsledky,
oceňovali hlavně váš pokrok,
vás často strašili selháním u zkoušky,
vás neustále srovnávali s ostatními,
vás začleňovali nebo vyřazovali ze třídních akcí podle vašich výsledků,
stále mluvili o vaší budoucnosti,
vám zdůrazňovali, že se musíte učit kvůli rodičům,
důležitě udělovali známky, pochvaly a poznámky? 

Vybavíte si, jak jejich preference korespondovala s vaší motivací, co na vás „platilo“? Je výborné, pokud máte pozitivní individuální zkušenost, ale zdá se, že celkově se učitelé v motivaci žáků příliš neorientují. Je pravda, že o skutečných důvodech, proč se vlastně žáci ve škole učí, toho moc nevíme a to, co si myslíme, že víme, je zřejmě založeno spíše na axiomech zbožných přání než na realitě. 
Pavelková uvádí, Pavelková, I., Motivace žáků k učení, Praha, 2002, s. 141 že „výkonovou motivaci u sebe předpokládají silněji žáci než u žáků předpokládají učitelé. Žákovské obavy z neúspěchu a sociální motivaci (prestiž) považují učitelé u žáků za častější než žáci. U poznávací motivace žáci daleko silněji předpokládají pohnutky vážící se na potřebu smysluplného receptivního poznávání, učitelé zase silněji u žáků předpokládají pohnutky vážící se na potřebu vyhledávání a řešení problémů. Poznávací, výkonové a seberozvojové motivaci a především instrumentální motivaci připisují větší významnost žáci než učitelé. Možná vás překvapí, že pohnutka „strach, abych nevypadal hloupě“, kterou v tomto výzkumu učitelé uváděli jako pro žáky nejvýznamnější motiv k učení, u žáků zcela propadla (skončila na 26. místě z 35 položek). Mezi první desítkou položek uváděných žáky jsou jen tři, které do své první desítky zařadili také učitelé (abych získal lepší zaměstnání; vědomí, že to, co se naučím, budu potřebovat v povolání /životě/; chci toho hodně vědět).
 
Co z toho plyne pro vzdělávací strategie? Především asi opatrnost, skepse při poslouchání dobrých rad a obezřetnost při vyslovování soudů, na co žáci zaručeně „zabírají“. Dále potřeba uvědomovat si, které pobídky stimulují příslušný typ motivace (např. a – prezentace tématu, zadání úkolu, b – prezentace výsledku, c – vytvoření příležitosti pro osobní vklad, pochvala, ocenění pokroku, d – upozornění na riziko špatného výsledku, e – srovnání, f – vyjádření změny osobní emoce nebo postoje vůči žákovi pro jeho aktuální výsledky, g – připomenutí budoucí kariéry, h – apel na svědomí, i – hodnocení). Různé pohnutky mají různou váhu a proporce (kromě toho se mění s věkem žáků i v souvislosti s cíli a obsahem vzdělávání). Nic nezkazí učitel, který se zaměří na pobídky podporující motivaci čistě poznávací (a) a rozvojovou (c) a potlačí pobídky ostatní, pokud je (bezděčně) jednostranně upřednostňuje. 

POBÍDKY PODPORUJÍCÍ POZNÁVACÍ A ROZVOJOVOU SLOŽKU MOTIVACE Zdroje: Mojžíšek, L., Vyučovací metody, Praha, 1988; Fisher, R., Učíme děti myslet a učit se, Praha, 1997; Pavelková, I., Motivace žáků k učení, Praha, 2002; Havlínová, M., Program podpory zdraví ve škole, Praha, 1998
	pochvala (prakticky v jakékoli formě, avšak vždy za něco konkrétního)

vyprávění učitele (příběhu, pohádky, zážitku, o osobnosti, okolnostech objevu)
	uvádění příkladů z praxe, dokumentace, ilustrace, uvedení pramenů, používání metafor, asociací, modelů
demonstrace (věci, jevu, souvislosti, struktury, grafu, názorné předvedení, jak něco funguje, pokus)
kladení otázek (co si myslíš; jak to víš; proč si to myslíš; máš k tomu důvod; jak si můžeš být tak jistý; je to vždy tak; je ještě jiný způsob, možnost, důvod; a co když; a co když ne; kde ještě najdeme jiný příklad; co myslíš, že se teď stane)
soustřeďování pozornosti na téma (co je to, jak se to jmenuje, co děláš; co se s tím dělá, k čemu to je; už jsi to někdy dělal; pověz mi o tom, jak to vypadá; co tam ještě vidíš, jak vypadá tato část; najdi mi, ukaž mi; proč je to takové, co chybí, co je nejdůležitější; co k tomu vedlo, co se stane; co se stane, když; co můžeš udělat, abys; jak to víš; co z toho vyplývá)
vybízení k alternativním odpovědím, k samostatnému vyhledání informace, k argumentaci
poskytnutí času žákům, aby mohli zformulovat otázky, bez skákání do řeči, bez okamžitého hodnocení 
vybízení žáků, aby kladli otázky, nechat žáky, aby se ptali jeden druhého
formulace jednoznačných cílů, jejich tvorba společně s žáky, jasné instrukce
sdělení kritérií hodnocení předem, jejich tvorba společně s žáky, jednoznačné požadavky
pozitivní očekávání, očekávání úspěšného výkonu, zainteresovaný postoj, zaujaté naslouchání, projev souhlasu
úsměv, projev radosti, kontakt očima
	poskytování pomoci, je-li vyžádána, věcné upozornění na chybu
	založení portfolia – dokumentace žákova pokroku, výběr prací, prezentace


NĚKTERÉ KONTRAPRODUKTIVNÍ POBÍDKY

	projev zklamání, nudy, nezájmu, skákání do řeči, odvrácení pohledu, zívání

přehlednutí snahy o nápravu, ignorování splněného úkolu
kladení osobních otázek, které musejí být záporně zodpovězeny
výsměch, ironie, sarkasmus, arogance, zesměšňování
neúčelná pomoc (nekonkrétní příkazy, zbytečné rady, netrpělivost, výčitky)
vyřazení z činnosti, ze skupiny, nezdůvodněná změna tématu, ukončení rozhovoru

Motivační pobídky 

Učitelé, kteří utvářejí klíčové kompetence žáků, používají motivační pobídky, kterými stimulují především jejich poznávací a rozvojovou motivaci. Příště o kooperativním učení. 

Zdeněk Bělecký
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