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Co to jest motywacja? 
 Motywacja to energia i moc, 

która popycha do działania  
 Motywacja dostarcza napędu 

do działania i odgrywa w 
naszym życiu dużą rolę. To 
właśnie ona skłania nas do 
większego wysiłku, decyduje o 
wytrwałości lub jej braku. 
Abyśmy cokolwiek zrobili, 
musimy być do tego 
zmotywowani. Motywacja to 
znacząca siła wewnętrzna 
nadająca kierunek i cel 
naszym działaniom.  

 Jest zmienną cechą, dlatego 
nie można mówić o jej stałym 
poziomie. 
 



Co to jest motywacja? 

Czym dla mnie jest motywacja? 
Co mnie motywuje? 



Co to jest motywacja? 
https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks


Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna 

 Motywacja wewnętrzna 
swoje źródło upatruje w samym 
człowieku..  

 Motywacja wewnętrzna nie 
wymaga dyscyplinowania i 
napominania.  

 Sprawia, że dziecko podejmuje 
aktywność, ponieważ dostrzega 
SENS swego działania.  

 (poczucie satysfakcji, radość i 
zadowolenie) 

• Motywacja zewnętrzna 
Opiera się w dużej mierze na 
systemie kar i nagród (naklejki, 
słoneczka, chmurki, oceny, nagrody 
materialne, pieniądze, odbieranie 
przywilejów itd..) 

• Motywacja zewnętrzna pozwala 
na szybkie efekty, lecz są one 
krótkotrwałe.  

• Uczniowie wytwarzają w sobie m.in.  
skłonność do rywalizacji bądź 
działania nastawionego typowo na 
cel (dobra ocena, nagroda, 
uniknięcie kary). 



Zalety motywacji wewnętrznej 

  szybsza i bardziej 
efektywna nauka 

głębszy proces 
przetwarzania informacji 
czyli wiadomości  lub 
umiejętności są 
zapamiętane lepiej i na 
dłużej 



Motywacja do nauki 
 Nie ma jednego powodu, dla 

którego dziecko nie chce się 
uczyć, i dlatego nie ma jednej 
prostej recepty na zmotywowanie 
go do nauki.  

 Zamiast pytać: „Jak zachęcić 
dziecko do nauki?” zapytajmy: 

 
 Jak rozbudzić w dziecku ciekawość 

świata? 
 Jak pomóc mu lepiej poznać siebie, 

swoje pasje i ograniczenia? 
 Jak rozwijać umiejętność 

właściwego doświadczania 
sukcesów i przeżywania porażek? 

 Jak wspierać ciekawość oraz 
rozwijać zainteresowania i mocne 
strony? 
 

 -uzależnienie od telefonu, gier 



Wpływ środowiska 
 Prof. B. Schwartz podkreśla, że to, w 

jaki sposób funkcjonuje człowiek, w 
dużej mierze zależy od warunków, 
jakie mu stworzymy. Dlatego tak 
ważną rolę we wzmacnianiu dziecięcej 
motywacji odgrywają dorośli i 
środowisko funkcjonowania.  

 To, czy rodzice sięgają po narzędzia 
motywacji zewnętrznej, czy starają się 
motywować swoje dziecko 
wewnętrznie, przekłada się na jego 
postawy, nastawienie, a także 
determinuje jego zachowania. 
(Współpraca z rodzicami, całkowity 
brak ambicji) 



Uczeń będzie aktywny, gdy: 
  

• cel jest dla niego bliski i wyraźny (ma poczucie sensu tego, co robi, 
praktyczność informacji) Im bardziej cel jest atrakcyjny i ciekawy, tym 
większą wywołuje motywację i zainteresowanie uczniów.  

 jest w stanie ten cel zrealizować (dostosowanie wymagań) 
• uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania (zadania uznaje za własne) 
• ma poczucie bezpieczeństwa (prawo do błędu, otrzyma konieczne wsparcie i 
informacje zwrotne) 
• działaniom towarzyszą odczucia i emocje 
• bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji (coś ode mnie zależy) 
• odczuwa satysfakcję (lubi to robić) 
• ma poczucie własnej wartości (ja to potrafię) 
• kiedy ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów 

 •jest sprawiedliwie oceniany (kolejna jedynka, brak możliwości poprawy oceny, 
błędy w ocenianiu, zmiany w ustaleniach, zaniżanie ocen) 

  • dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt (nauczyciel i grupa 
dostrzegają jego wysiłek i doceniają go) 





Eksperyment na uniwersytecie 
Stanforda 
 Chwalenie 

 „Brawo, to było trudne 
zadanie, musisz być 
bardzo inteligentna!” 

 

 Efekt: dzieci fałszowały 
wyniki, nie chciały 
kolejnych zadań, chciały 
utrzymać obraz siebie jako 
inteligentnej osoby 

 TO JEST OCENA 

 

 „Brawo, to było trudne 
zadanie. Musiałeś się 
napracować aby je 
rozwiązać!” 

 Efekt: dzieci chętniej 
podejmowały kolejne 
wyzwania 

 TO JEST OPIS PROCESU 
 

 Zamiast pochwał stosujemy opis 
 Okazujemy dziecku wdzięczność 
 Odnosimy się do procesu, wkładu 

pracy 

 



Rola nauczyciela 
zmotywowany nauczyciel = zmotywowany uczeń 

 Rolą nauczyciela jest aktywizowanie poczynań uczniów w procesie 
nauczania-uczenia się w taki sposób, aby uczeń mógł odegrać 
czynną rolę w realizacji zadań. Nauczyciel w pracy z uczniem 
powinien mieć świadomość, że istotnym elementem procesu 
uczenia się jest pamięć, a powiększanie zasobów pamięci ma 
związek z zastosowaną przez niego metodą.  

 Należy dążyć do aktywizowania uczniów poprzez włączanie w 
proces uczenia i zapamiętywania jak najwięcej zmysłów, gdyż: 
- 10% zapamiętujemy z tego, co słyszymy 
- 20% zapamiętujemy z tego, co widzimy 
- 40% zapamiętujemy z tego, o czym rozmawiamy 
- 90% zapamiętujemy z tego, co robimy 



Jak motywować uczniów? 
 W tym celu należy: 

1. Ograniczyć stosowanie metod podających, służących 
przekazywaniu gotowych wiadomości (zamiast podawać gotowe 
informacje, nauczyciel powinien zachęcać uczniów do stawiania pytań 
i poszukiwania na nie odpowiedzi, stwarzać warunki do bycia 
odkrywcą i eksperymentatorem) 
2. Stosować metody i techniki aktywizujące, sprzyjające 
samodzielności myślenia i działania, a także pozytywnej motywacji do 
uczenia się (umożliwienie uczniom uczenia się poprzez działanie, 
powoduje, że zapamiętują 90% tego, co robią, gdyż w czasie 
wykonywania czynności angażują całych siebie: umysł, wolę, emocje i 
zmysły.) 

 Praca w grupie 
 Metody projektów 
 Metody twórczego rozwiązywania problemów 
 Mapy myśli 
 Itd.. 

 



 

3. Organizować tak pracę, aby uczniowie mieli 
okazje zaspakajać swoje potrzeby (bezpieczeństwa, 
uznania, kontaktów społecznych, komunikacji, 
aktywności, samorealizacji itd.). 



Mózg nie lubi nudy 
 
4. Uatrakcyjniać zajęcia poprzez wprowadzenie efektu zaskoczenia, 
zaciekawienia, nowości, bo to wzmaga zaangażowanie uczniów. 
5. Wykorzystywać na zajęciach odpowiednio dobrane środki 
dydaktyczne (wprowadzenie atrakcyjnych środków dydaktycznych 
działających na wzrok, powoduje już wzrost zapamiętywania 
informacji do 20%).  
 



6. Tworzyć małe grupy, które 
wymuszają aktywność 
wszystkich jej uczestników i 
sprzyjają obiektywnej ocenie i 
samoocenie. 
 



 7. Tworzyć sytuacje, w 
których uczniowie stają się 
eksperymentatorami     i 
odkrywcami. Uczenie się 
jest efektywne, gdy 
angażuje nie tylko umysł, 
ale i emocje, gdy daje 
uczniom możliwość bycia 
częściej twórczym niż 
odtwórczym. Stworzenie 
uczniom możliwości 
dyskusji i rozmowy zwiększa 
ilość zapamiętanej informacji 
do 40% 

 8. Wykorzystać  autorytet i 
osiągnięcia innych, znanych 
osób, zaprosić ich na zajęcia. 



  

Co zwiększa moją motywację i zaangażowanie 
w pracę? sondaż 

 Uznanie rodziców, nauczycieli; 
 Uznanie przyjaciół; 
 Uzasadnienie zadań, poczucie ich sensu, użyteczności wiedzy; 
 Efekty-powodzenie zadań; 
 Możliwość ciągłego rozwijania się, zwiększenie zakresu kompetencji; 
 Dobra atmosfera w domu; 
 Jasno postawione cele działania; 
 Nagrody niematerialne; 
 Pieniądze; 
 Możliwość uzyskania przewagi nad innymi; 
 Zazdrość – chcę mieć to samo, co inni lub jeszcze więcej; 
 Myślenie w kategoriach „jeśli on potrafi, to ja też potrafię”; 
 Duma – „oni myślą, że mnie się to nie uda – niedoczekanie ich”; 
 Sukces – satysfakcja z dokonania założonych sobie zadań jest niezmiennie 

skuteczna; 
 -> ankieta 



 
 
Co obniża moją motywację i 
zaangażowanie w pracę? 
 Brak doceniania przez rodziców; 
 Brak efektów działania; 
 Zadania nieuzasadnione, zbędne, bez efektów; 
 Częste zmiany celów; 
 Osobowość i brak zaangażowania nauczyciela; 
 Konflikty i nieporozumienia z innymi; 
 Czynniki zewnętrzne, np. zdrowotne, rodzinne, hałas, brak swojego stałego 

miejsca do uczenia się; 
 Daleki cel;  cel słabo określony; 
 Brak nagród; 
 Nagrody  odroczone; 
 Lęk przed sukcesem; 
 Lęk przed porażką; 
 Stres; 
 Krytykanctwo, a nie konstruktywna krytyka; 

 



Zabójcy motywacji 
https://www.youtube.com/watch?v=9iocvuSMnno 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9iocvuSMnno


Zabójcy motywacji 
  Spadek koncentracji   

    usuń rozpraszacze 

 Zbyt obszerny materiał  
dziel materiał na części 

Nudny materiał  stawianie 
pytań 

Brak celu, sensu, po co ja się 
tego uczę?  trening 
uczenia się 

 



Wskazówki dla uczniów… i nie tylko  
 1. Nie trać czasu na rozmyślanie o tym, jak bardzo Ci się nie chce i ile masz jeszcze do 

zrobienia.  
 2. Spróbuj zmienić swoje nastawienie zamiast „muszę się uczyć” pomyśl „chcę się uczyć”. 
 3. Zastanów się dlaczego warto się uczyć i stwórz listę korzyści płynących z nauki.  
 4. Wyznacz sobie cel, który chcesz osiągnąć (najchętniej realizujemy cele, które sami 

sobie postawimy) 
       Sprecyzuj ten cel np. ocena dostateczna; zamiast ogólnego celu  
       np. nauczę się na egzamin –> nauczę się słówek 
 5. Ustal strategię - Plan nauki na każdy dzień. Ważne jest, abyś swój plan miał zawsze w 

zasięgu wzroku i na bieżąco uzupełniał. Każde zrealizowane zadanie to twoje małe 
zwycięstwo. Podkreśl je, niech będzie widoczne. 

 6. Ucz się w miejscu , które jest miłe, przyjemne, inspirujące, czyste, dobrze 
zorganizowane, a przede wszystkim wolne od tak zwanych rozpraszaczy. 

 7. Zadbaj o to, aby nic Cię nie rozpraszało. Najlepiej wyłącz telefon komórkowy, a laptop 
wynieś do innego pomieszczenia. Dźwięk telefonu lub SMS od koleżanki z pytaniem, czy 
się uczysz, może Cię rozproszyć i spowodować, że Twój ściśle ułożony plan „legnie w 
gruzach”.  
 



Wskazówki dla uczniów 
 8. Zawsze pod ręką powinieneś mieć materiały do nauki i wodę do picia. Będziesz wtedy 

bardziej skupiony i produktywny. 
 9. Stosuj metodę małych kroków - przed przystąpieniem do działania, podziel materiał 

na mniejsze części i wyznacz konkretną datę realizacji poszczególnych etapów nauki. 
Metoda małych kroków jest zdecydowanie skuteczniejsza, niż nauka wszystkiego na raz. 
Lepiej jest przyswajać mniejsze porcje wiedzy, a później kilkukrotnie wszystko 
powtórzyć.  

 10. Stwórz własny system nagród- kiedy zrealizujesz zaplanowany materiał zrób sobie 
jakąś przyjemność, np. wypij kakao, posłuchaj muzyki, wyjdź na spacer, pobiegaj, itp. 

 11. Ucz się z innymi - możliwość podzielenia się z innymi swoją wiedzą, spostrzeżeniami, 
przemyśleniami działa na nas motywująco. Znajdź osobę, z którą możesz od czasu do 
czasu wspólnie monitorować postępy w nauce. 

 12. Wprowadź poranną rutynę- nie rozpoczynaj dnia od fascynujących Cię zajęć, łatwiej 
Ci będzie się zabrać do nauki. 

 13. Dbaj o wypoczynek i odpowiednią ilość snu. Jeśli będziesz zmęczony lub niewyspany, 
Twój mózg nie będzie wystarczająco wydajny i nauka może iść Ci opornie.  

 14. Uwierz, że dasz radę, możesz, potrafisz! Wystarczy tylko, że będziesz chciał. 
 



 
 
Metoda żetonowa 
tabliczki i dzienniki  
motywacyjne (psychologia  behawioralna) 





Aplikacje – powtórki, uatrakcyjnienie zajęć, utrwalenie 
filmy i tutoriale: 
 

FlipGrid https://info.flipgrid.com 
 
tworzenie interaktywnych ćwiczeń i testów, materiałów 
edukacyjnych: 
 

WordWall  https://wordwall.net 
 

Educandy https://www.educandy.com 
 

LearningApps https://learningapps.org 
 

Genial.ly https://www.genial.ly 
 
Kody QR 

Qrcode-monkey https://www.qrcode-monkey.com 
(aplikacja do odczytywania QR kodów to np.   Qrbot) 
 
do zadawania pytań, ankiet, quizów podczas 
prezentacji: 

Mentimeter   https://mentimeter.com 
 
Wirtualna tablica: 

Wakelet  https://wakelet.com 
 
Quizy i nie tylko: 

Kahoot https://kahoot.com 

Quizizz https://quizizz.com 

 

https://info.flipgrid.com/
https://wordwall.net/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjisKH58rb1AhUXyosKHYihDvkQFnoECAYQAQ&url=https://www.educandy.com/&usg=AOvVaw21EcBNQ91IzyjoCEnp66dk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjisKH58rb1AhUXyosKHYihDvkQFnoECAYQAQ&url=https://www.educandy.com/&usg=AOvVaw21EcBNQ91IzyjoCEnp66dk
https://learningapps.org/
https://www.genial.ly/
https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.qrcode-monkey.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.qrbot&hl=en_US
https://mentimeter.com/
https://wakelet.com/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/


Pandemia 
nauka zdalna 

 Problemy 
emocjonalne, 
depresyjne, lękowe 

 Wzrost myśli 
samobójczych u 
dzieci i młodzieży 

 Narastanie  
konfliktów 
rodzinnych 



 Motywacja jest jak drzewko bonsai. 

  Trzeba ją latami przycinać i pielęgnować 



Dziękuję za uwagę  
 Źródło :  

 

 https://liczysiewynik.pl/jak-sie-zmotywowac/ 

 https://atutszkola.pl/blog/edukacja/jak-
zmotywowac-sie-do-nauki-6-skutecznych-
sposobow/ 

 https://jaksieuczyc.pl/ 

 https://zdasz.to/poradnik-maturzysty/jak-walczyc-
z-brakiem-motywacji-do-nauki    

 

 K. Druczak, M. Mańturz, M. Mrozek KOWEZiU, 
Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla 
wychowawców gimnazjum w zakresie 
doradztwa zawodowego, Warszawa 2013 

 J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w 
edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 1998 
M. Tyszkowska, Aktywność i działalność dzieci i 
młodzieży, WSiP, Warszawa 1990 
K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować uczniów, 
Poznań 2000 


