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Bevezetés a Motivációs Térképbe
 
A gyermekek óriási motivációval születnek - ez az, ami segít nekik a fejlődésben és a tanulásban.
A gyermekkori fejlődésük során azonban, legfőképp a serdülőkorban ez a motiváció általában
csökken. A motiváció kulcsfontosságú tényező az ember sikerében és teljes boldogságában. Ha
megértjük, hogy mi motiválja az általunk nevelt és tanított gyermekeket, ez segítséget nyújt
nekünk abban, hogy előmozdítsuk belső motivációjukat, és hatással legyünk sikereikre és
boldogságukra.

 

A motiváció nem tudatos döntések eredménye, hanem sokkal inkább a személyiségből, az
önképből, és a jövőre vonatkozó várakozásokból ered. Az életcélunkhoz hasonlóan, a motivációt
sem 'feltaláljuk', hanem megtaláljuk, majd tudatosul bennünk.

A Motivációs Térkép kilenc motivátort tartalmaz három halmazon belül. Általában három
motivátorunk erősebb, mint a másik hat. A három legerősebb motivátoron belül is van egy fő
motivátor. Fontos, hogy felismerjük a gyermek motivációit, és segítsünk neki abban, hogy
megtalálja azokat a tevékenységeket, amelyek ezeket a motivátorokat folyamatosan feltöltik.

A kilenc motivátort az alábbiakban részletezzük:

 

 
A következő oldalon láthatók Dániel motivátorai.
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A Felfedező Dániel egyik top motivátora a háromból. Az alábbi ötletek segíthetnek,
hogyan kommunikálj vele, és hogyan motiváld őt a tanulásban:

Felfedezőként Dániel "meg akarja változtatni a világot", ezért beszélgess vele
arról, hogy milyen hatást gyakorol a körülötte lévőkre.

Gondoskodj róla, hogy a lehető legkevesebb legyen az ismétlődő feladatokból.
Ha vannak olyan feladatok, amelyeket rendszeresen el kell végezni, akkor
törekedj rá, hogy ezek szórakoztatóak és változatosak legyenek.

Figyelj Dániel szavaira: a saját gondolatai nagyon fontosak számára és értékelni
fogja, ha figyelmesen meghallgatod, ez rendkívül motiváló a számára. A
hatékony visszajelzés is legalább olyan fontos, mint a hallgatás; Dániel szereti
tudni, hogy amit tesz, az értékes-e, és ha nem, akkor hogyan tudna jó irányba
változtatni.

Dániel szeret világos, rendezett környezetben dolgozni, itt tisztábban tud
gondolkozni, ezáltal hatékonyabb is. Ez segít neki a feladatra fókuszálni. Dániel
hajlamos egyik dologról a másikra ugrálni, nehézséget okozhat a számára, hogy
befejezze a feladatokat, mivel feszegeti a határokat és könnyen eltérül. Dániel
általában nem túl rendezett, ezért nagyon sokat segíthetsz neki, ha
iránymutatást adsz leckefüzetének vezetéséhez vagy ellenőrzöd, hogy
elkészítette-e a házi feladatát, és hogy bepakolta-e a megfelelő könyveket,
írószereket.

 
2. motivátor 3. motivátor Legalacsonyabb motivátor
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Klaszter dominancia
 
A következő diagram megmutatja, mennyire erős minden egyes klaszter, és azt, hogy milyen a
viszonyuk a másik kettőhöz képest. Ha a három szín eloszlása nagyjából egyenletes, akkor
Dániel meglehetősen kiegyensúlyozott: mind a Kapcsolatok, mind az Eredmények, mind a
Növekedés halmaz által egyenlő mértékben jut motivációhoz.
 

 
Személyes motiváció
 

A következő diagram egy pillanatfelvételt mutat arról, hogy Dániel három fő motivátora milyen
mértékben van kielégítve. 1-től (alacsony) 10-ig (magas) terjedő skálán Dániel három fő
motivátorának kielégítettségi szintje a következő:
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Végső gondolat

You’ll see it when you believe it

Wayne Dyer

 


