
 Pokonaj własne 
słabości ucz się 
z przyjemnością 



                       Dlaczego warto się uczyć ?

Będziesz zmotywowany do nauki, jeśli wiesz po co i dlaczego się 
uczysz. Musisz zrozumieć, że Twoje przyszłe życie zależeć będzie od 
wysiłku jaki podejmiesz. Nawet jeśli nauka jakiegoś przedmiotu w danej 
chwili wydaje Ci się niepotrzebna  to w szerszym kontekście może ona 
wpłynąć np. na zaliczenie sesji. W przyszłości może umożliwi Ci 
ukończenie studiów i zdobycie upragnionej pracy. Stwórz listę 
prawdziwych korzyści płynących z nauki. W trakcie uczenia się notuj 
własne refleksje.



       Znajdź ważne powody do nauki
Zadaj sobie pytanie uczę się: po co?, dlaczego?, co mi to da? - 
a uzyskasz zrozumienie prawdziwej wartości nauki i motywację 
(wewnętrzną i zewnętrzną).
Zrozumiesz, że nauka: 
    - poprawia jakość życia, 
    - przyczynia się do sukcesu zawodowego, 
    - zwiększa samoświadomość, 
    - sprawia, że lepiej zrozumiesz otaczający świat, 
    - wpłynie na wzrost pewności siebie.



    Wybierz do nauki inspirujące miejsce

Miejsce przyjemne napełni Cię pozytywną energią oraz pozwoli 
pozostać skupionym i zmotywowanym. Wybierz miejsce wolne od 
rozpraszaczy, dobrze zorganizowane, czyste i inspirujące. Upewnij się, 
że wszystkie potrzebne materiały do nauki oraz wodę do picia masz pod 
ręką. Dzięki temu będziesz bardziej skupiony i produktywny.



               Stwórz system nagród

Nagrody mogą być wykorzystywane jako paliwo do naszej motywacji 
nawet przez długi czas. Szczególną wartość mają, kiedy realizujesz cele 
długoterminowe  jak zdanie ważnych egzaminów. Pomoże Ci rozłożenie 
dużych partii materiału na mniejsze etapy, które będą wspierane przez 
adekwatne nagrody. Kiedy zrealizujesz już swój cel możesz zaszaleć i 
nagrodzić się czymś ekstra.



    Monitoruj  postępy w nauce z kolegą

Dzielenie się wiedzą z innymi motywuje do jeszcze większego 
zaangażowania, zadawajcie sobie wnikliwe pytania, rozmawiajcie o tym 
co dla Was jest fascynujące – tak, aby cały czas pobudzać motywację
 i chęć dalszego zgłębiania wiedzy. Zyskasz motywację i powód dla 
którego warto się uczyć.



 Rozpocznij dzień od czegoś inspirującego

  Poranna rutyna pozwala pozostać w ciągu dnia na właściwym torze; 
  rozpocznij dzień od ćwiczeń fizycznych, wyznaczenia celów, czytania,      
  powtarzania materiału i przyswajania nowych treści. Zastanów się, 
  jaką poranną rutynę mógłbyś wprowadzić, aby pozostać  
  zmotywowanym i skupionym w ciągu całego dnia?



             Spełniaj swoje marzenia

Stwórz własną mapę marzeń i używaj jej jako źródła motywacji. Mapa 
Marzeń inaczej nazywana również Tablicą Marzeń to wspaniały 
skuteczny sposób na graficzne zobrazowanie naszych marzeń, celów 
i pragnień. Stworzenie takiej mapy jest proste - oddziaływuje na nasz 
zmysł wzroku daje dużo radości i każdy powinien ją mieć.


