
MOTYWACJA  

W  PRACY  TRENERA



 

2 

 

 

Spis treści 

Czym właściwie jest motywacja? 4 

Powodów do wchodzenia na Rysy, jest co najmniej kilka 5 

Rozpoznawanie motywacji w grupie 8 

Gdzie podziała się motywacja? 9 

Sprawdź, ile zapamiętałeś? 18 

Wielki Rower – czyli jak robić angażującą edukację i uruchamiać motywację do 

nauki 19 

Jak budować autodeterminację? 22 

Motywacja w edukacji 24 

Wspomniany Wielki Rower 27 

Sprawdź, ile zapamiętałeś? 28 

Pobudzanie zainteresowania 29 

Na poziom zainteresowania wpływa 30 

Sprawdź, ile zapamiętałeś? 35 

Najlepszy na świecie specjalista od motywacji 37 

Bibliografia: 42 

 

 
 

  



 

3 

 

 

Motywowanie, to bardzo ważna umiejętność dobrego trenera. Żeby warsztaty 

były ciekawe, a grupie udało się osiągnąć postawiony cel, potrzebna jest 

odpowiednia motywacja zarówno nas trenerów jak i uczniów.                            

Warto zatem poznać, jaką motywację mają uczniowie, a następnie dołożyć wszelkich 

starań,  by ją  zwiększać i przekształcać z zewnętrznej na wewnętrzną.  
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Czym właściwie jest motywacja? 
 

 Jaki czynnik decyduje o tym, że raz mamy ochotę coś zrobić, a nieraz tej 

ochoty nie mamy? Czym jest motywacja i od czego ona zależy?  

 Można zaryzykować stwierdzenie, że motywacja, jest motorem, który 

popycha do działania.  

 

  

 Wyobraźmy sobie, że stoimy właśnie u podstawy wielkiej góry - na przykład 

Rys. Najpierw potrzebujemy „tego czegoś” - co sprawi, że w ogóle spakujemy plecak 

i pojedziemy do  Zakopanego. Będąc na miejscu, wejdziemy na szczyt, a nie 

wylądujemy w pobliskich Termach.   
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Powodów do wchodzenia na Rysy, jest co najmniej kilka 
 

1. Pierwszy z nich wynika z tego,  

że dostanę jakąś nagrodę, więc 

motywuje mnie to do działania  (np. 

pochwalę się swoją wspinaczką, będę 

doceniony, zauważony, chwalony). 

 

2. Drugi, wynika z chęci uniknięcia kary  

- motywuję się do działania, ponieważ chcę uniknąć kary   (np. nie chcę słuchać 

uwag przyjaciela, dotyczących mojego lenistwa). 

3. Trzeci natomiast, kierowany jest przyjemnością - motywuje mnie to, że chodzenie 

po górach sprawia mi ogromną przyjemność. Nie robię tego, by uniknąć kary, czy 

otrzymać nagrodę. 

To jest właśnie motywacja wewnętrzna. 
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MOTYWACJA 

ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA 

Mówi się o niej, wtedy, gdy wykonuje się 

coś ze względu na chęć zdobycia nagrody, 

bądź uniknięcia kary. To właśnie ten rodzaj 

motywacji, wiąże się z myślą o zysku, 

związanym z danym działaniem. Jak 

również z myślą o bolesnych 

konsekwencjach, niewykonania określonego 

zadania. Niestety można mnożyć przykłady 

życia codziennego, które są zewnętrznymi 

motywatorami. 

Mówi się o niej wtedy, gdy wykonuje się 

coś, z własnej chęci, bez zewnętrznych 

nagród czy kar.  Dzięki tej motywacji, 

można rozwijać swoją kreatywność, 

realizować pasje, robić to, co sprawia 

najwięcej przyjemności. Ten rodzaj 

motywacji jest atrakcyjny, ponieważ 

napędza do działania, które w rezultacie 

daje satysfakcję. 

 

 W celu określenia tego, jaki rodzaj motywacji, kieruje naszym działaniem, 

warto postawić sobie pytanie dlaczego podejmuję daną aktywność? Czy robię coś, bo 

po porostu sprawia mi to  przyjemność, czy może jednak jakieś zewnętrzne 

motywatory mnie napędzają? 
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 Może być też tak, że początkowo podejmujemy jakieś działanie motywowani 

zewnętrznymi czynnikami, a w trakcie jego realizacji, zaczyna się nam ono tak 

podobać, że nie chcemy przestać.   

Zdecydowanie przyjemniejsza jest motywacja wewnętrzna, która sprawia, 

że podejmowane działanie daje satysfakcję. Bardzo często jest jednak tak, że 

„chcenie” nie przychodzi.  

Warto wtedy, skorzystać z zewnętrznej motywacji, zwykle ta motywacja zamienia się 

po jakimś czasie, na  motywację wewnętrzną. Jeśli tak się nie dzieje, warto 

wyznaczyć sobie jakąś nagrodę, która będzie miłym zwieńczeniem włożonych 

w nielubiane zadanie wysiłków. 

 Istotna jest próba „pracy własnej” nad budowaniem wewnętrznej motywacji.                                              

To właśnie m.in. dzięki zaciekawieniu jakimś tematem, poczuciu wpływ na daną 

sytuację - zwiększa się wewnętrzna motywacja.  

 

 

  

 Istotne jest to, by świadomie zastanawiać się nad tym, co motywuje nas do 

podejmowania aktywności. Drugą bardzo ważną kwestią jest to, w jaki sposób 

motywujemy innych. Czy zachęcamy ich do twórczego, kreatywnego działania, 

czy częściej wyciągamy konsekwencje z niewykonanych zadań, bądź nagradzamy?  

Źródło: psychowiedza.com 
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Rozpoznawanie motywacji w grupie 
 

 „Jeśli nie nauczysz się na sprawdzian, to znowu dostaniesz jedynkę! To już piąta 

w tym miesiącu!”  

„Zobacz, Ania dostała kolejną 5 z historii, a u ciebie ciągle 3…”  

  Powyższe dwa przykłady - to wypowiedzi rodziców komentujących 

oceny swoich dzieci. Często niestety, nie patrzą oni na to, ile pracy ich dziecko 

wkłada w naukę, patrzą jedynie na efekt końcowy. System oceniania w szkole, 

sprawia, że kształtuje się u uczniów głównie motywacja zewnętrzna.  

To ona „pobudza” do działania  - często z lęku przed karą  - złą oceną, 

wyśmiewaniem   ze strony kolegów w klasie, słów rodziców. Mocno zaniedbany 

system motywowania uczniów w szkołach, nie pomaga w kształtowaniu wewnętrznej 

motywacji.  

Patrząc na podejście do motywowania uczniów w większości szkół, jako 

trenerzy, mamy niebywałą okazję, by podczas warsztatów zmotywować  uczniów coś 

w nieco inny sposób. Stwórzmy zatem, takie warunki pracy, by pobudzać 

zainteresowanie, ciekawość, a tym samym kształtować wewnętrzną motywację 

uczniów do pracy.  
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Gdzie podziała się motywacja? 
 

Motywację grupy, najłatwiej określić na podstawie obserwacji.  

W trakcie wykonywania różnych zadań, widać jakie 

nastawienie do pracy mają uczniowie.  

 

 

Po wykonaniu przez uczniów zadania w czasie warsztatu, podczas omawiania, warto 

zadać następujące pytania: 

1. Co sądzicie o tym ćwiczeniu? 

2. Jakie wrażenia macie po tym ćwiczeniu/ warsztacie?   

3. Po co wykonywaliście to ćwiczenie? 

 

Formułując pytanie - rozpoczynające się od sformułowania „po co”  - 

możemy odkryć, co uczeń uważa na temat sensowności, celowości 

danego ćwiczenia oraz przede wszystkim (a na tym zależy nam 

najbardziej) poznać jego motywację. 
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 Gdy uczeń odpowie sobie na pytanie „po co” - robił konkretną rzecz  - może 

dostrzec korzyści, które z  niej wynikają oraz zastanowić się nad tym, jaki jest powód 

wykonywania przez niego danego ćwiczenia. Czy wykonywał je, bo po prostu - ktoś 

mu kazał, czy może jednak zabrał się do pracy chętnie, z zainteresowaniem 

i satysfakcją. Jest jeszcze trzecia możliwość. Z początku uczeń wykonywał ćwiczenia, 

na czyjeś wyraźne polecenie  - kierując się typowo motywacją zewnętrzną.  

Po kilku minutach jednak, zainteresował się wykonywanym ćwiczeniem - od tej chwili 

- z pasją i  zaangażowaniem  kontynuował je  - napędzała go motywacja 

wewnętrzna.  

 Przysłuchując się odpowiedziom uczniów, możemy dostrzec, z jaką motywacją 

wykonują, zaproponowane przez nas zadania. Obserwując motywację oraz 

nastawienie młodzieży do  wykonywania zadań, można dobrać takie 

ćwiczenia/metody/tematy, które najbardziej zaangażują młodzież do 

ich wykonywania.   
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Oprócz obserwacji, dobrym sposobem na to, by poznać motywację młodzieży, 

jest zadanie bezpośredniego pytania o motywację.  

Przykład:  

- „Jaka jest dziś Twoja motywacja do pracy?”  

- „Jaka jest dziś Twoja motywacja do nauki?”  

 Gdy uczeń mówi, że jego motywacja jest niska, prawdopodobnie niechętnie  

rozpocznie wykonywanie ćwiczenia, trochę z przymusu skorzysta z motywacji 

zewnętrznej. Warto zatem  zawczasu przygotować takie ćwiczenia, które zaciekawią 

uczniów, a motywację zewnętrzną przekształcą na wewnętrzną.  Jak to zrobić? 

Przede wszystkim świadomie wybierać zadania, które mają wykonywać.  
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Niech będą to zadania, które 

1.  Są zgodne z celem warsztatu.  

2. Zmuszają do aktywnego zaangażowania się - wykonanie jakiegoś określonego 

zadania np. przejście toru przeszkód.  

3. Stwarzają przestrzeń do podejmowania samodzielnej decyzji  - podejmowanie 

decyzji związanych z wyborem sposobu rozwiązania zadania, własne pomysły 

na rozwiązanie zadania.  

4. Są odpowiednio trudne, ale możliwe do rozwiązania. Związane 

z zainteresowaniami ucznia. 

Przedstawianie uczniom wiedzy w sposób dla nich przystępny.  

Przykładem może być wcielenie się w Żołnierzy Niezłomnych. Wykonywanie zadań 

związanych z pierwszą pomocą, szyfrowaniem oraz poznanie historii Żołnierzy 

Niezłomnych.  

 

 

 

Źródło: Stanowski, M. (red.). (2017). Poradnik Mentora. Warszawa: ORE.   

   

CEL ZADANIE DECYZJE POZIOM 
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Podobnie, jak warsztat o tematyce przyrodniczej. Zaciekawi wtedy, gdy będzie 

bogaty w  angażujące zadania, zmuszające do aktywności nawet największego lenia 

np. przebieranie się  za postaci znanych geografów i wykonywanie zadań, będących 

częścią niebanalnej fabuły.  

 Do pobudzenia motywacji, przyda się także zadawanie uczniom pytań, 

odnoszących się do  doświadczeń  - czyli tego, jak praktycznie, korzystają z wiedzy, 

którą zdobyli w szkole.  

Przykładem może być pytanie:  „W jakich sytuacjach życia codziennego używacie 

matematyki?” 

Inną strategią, którą będzie o wiele trudniej zrealizować podczas warsztatów, 

a niewątpliwie, sprzyja ona motywowaniu uczniów, jest dostrzeganie ich własnej 

wartości.  

Jak również  pokazywanie uczniom, że bardzo ważny jest całościowy proces i wysiłek 

włożony w wykonanie  zadania, a nie jedynie efekt końcowy.   

 

 Warto stosować tą strategię w praktyce, podczas warsztatów. Widząc 

i doceniając starania poszczególnych członków grupy  - nawet jeśli wykonali proste 

zadanie t.j. pomoc w ustawieniu krzeseł.  
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Można zrobić to, mówiąc po prostu o faktach, bez oceny:  

„Widzę, że pomogłeś w ustawieniu krzesełek  - dziękuję!”   

„Widzę, że pomogłeś Gosi z rozwiązaniem tego zadania.” 

„Widzę, że przechodząc wspólnie przez labirynt, najpierw wybraliście lidera, 

a następnie każdy z Was słuchał z uwagą jego poleceń.” 

 

 

ODRÓŻNIENIE OBSERWACJI OD OCENY 

Obserwacja bez oceny Obserwacja z oceną 

Ania rozmawia z Gosią podczas 

wykonywania ćwiczenia. 

Ania i Gosia to niezłe gaduły. 

Kuba dwukrotnie spytał o której kończą się 

warsztaty. 

Kuba jest znudzony. 
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Marshall B. Rosenberg, autor książki „Porozumienie bez przemocy”, podaje przykład 

odróżniający spostrzeżenie od oceny.  

 

Tekst ten, jest autorstwa Ruth Bebermeyer: 

 

„W życiu nie widziałam żadnego próżniaka; 

tylko kogoś, kto nigdy przy mnie nie biegał, nie skakał, 

za to popołudniami drzemał, no i jeszcze 

nie wychodził z domu w ulewne deszcze,  

ale że był próżniakiem, nikt mi nie powie. 

 

Mówisz, że mam źle w głowie? 

Pomyśl: czy to naprawdę był próżniak, 

czy tylko miewał zagrania, 

po których wedle naszego zdania 

próżniaków się odróżnia? 

 

Nigdy w życiu głupiego dziecka nie widziałam; 

tylko takie, którego pomysłów nie rozumiałam, 

a ono sprzeciwiało się moim planom. 

Widziałam dziecko, co nigdy aeroplanem  

nie leciało tam, gdzie ja latam nieustannie, 

ale żeby było głupie? Co to, to nie. Mówisz, że w głowie miało źle? 

Pomyśl: czy aby na pewno? 

Może po prostu widziało nie to, co ty wiesz, tylko co innego? 
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Rozglądam się, oczy wytrzeszczam, 

Ale nigdzie nie widzę kuchmistrza,  

Tylko kogoś, kto miesza zupę w kotle 

albo na patelni podrzuca kotlet.  

Widzę, jak ktoś gaz zapala, a potem ma pieczę 

nad baterią garnków i piecem. 

Widzę to wszystko, a kuchmistrza  - ani trochę. 

Powiedz mi: patrząc, jak ktoś dzierży chochlę, 

czy na pewno widzisz kucharza? 

Może to tylko ktoś, komu w kuchni pracować się zdarza? 

Jedni powiedzą; „próżniak”, 

a inni: „zmęczony” albo „luzak”. 

Jedni powiedzą: „głupiec”, 

 

a inni: „wie swoje, nie cudze”. 

 

Więc doszłam do wniosku,  

że unikniemy chaosu 

jeśli przestaniemy mylić to, co ujrzane, 

i nasze o tym ujrzanym prywatne zdanie.  

Ale dodam: rób, jak chcesz, bo to też 

tylko twoje prywatne zdanie, wiesz?” (Rosenberg 2020, s. 47) 

 

 

  



 

17 

 

 

Gdy motywacja zostanie odnaleziona… 

 Gdy uda się nam odkryć i pobudzić uczniów do pracy podczas warsztatu, 

warto to  podtrzymywać.  

 Dobre relacje trenera z grupą, są kluczowe do podtrzymywania motywacji 

uczniów. Powinniśmy być entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy, podążający za 

uczestnikami grupy  -  zaciekawieni ich potrzebami i zainteresowaniami. Chętnie 

rozmawiający z uczniami, ciekawi tego, co  mają do powiedzenia. A wreszcie, stając 

się przyjacielem, wyjdźmy z roli krzyczącego i wydającego polecenia dorosłego.  

 Jest to trudne zadanie, jednak możliwe do osiągnięcia. Pomocna w nim będzie 

nasza postawa. Stawianie granic, pozytywne liderstwo                                                 

(o czym będzie mowa w dalszej części kursu).   

Stając się przy tym towarzyszem i przyjacielem. 
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Sprawdź, ile zapamiętałeś? 
 

 

1. Jaka jest różnica między motywacją 

zewnętrzną a wewnętrzną? 

2. Jak dobierać zadania do każdego warsztatu? 

3. W jaki sposób podtrzymywać motywację 

ucznia do pracy? 

 

 

 

Zadanie do wykonania: 

 

1. Napisz kilka czynności, które robisz typowo 

z przyjemności, nie trzeba cię namawiać do ich realizacji. 

2. Napisz kilka czynności, które wykonujesz napędzany 

typowo zewnętrzną motywacją. 

3. Których czynności jest więcej? 

4. Co możesz zrobić, żeby zamienić swoją zewnętrzną 

motywację na motywację wewnętrzną?
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Wielki Rower – czyli jak robić angażującą edukację 
i uruchamiać motywację do nauki 

 

 Dobry trener to taki, który potrafi wzbudzić wśród uczestników warsztatu 

motywację do  nauki. Ale przecież prawdziwa motywacja, to drzwi otwierane od środka. 

Jak uczeń sam nie chce, to  co my możemy zrobić? No właśnie, jak to zrobić, żeby uczeń 

sam chciał? Jak budować motywację wewnętrzną? 

Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna: 

 

 

 

Tradycyjne rozróżnienie na motywację wewnętrzną i zewnętrzną, które studenci 

psychologii poznają na pierwszym roku studiów i o której wspomniane było wyżej, mówi 

nam o tym, że motywacja wewnętrzna pojawia się wtedy i tylko wtedy, kiedy 

motywatorem jest czynność sama w sobie. Natomiast każdy inny motywator niż 

czynność sama w sobie, jest motywatorem uruchamiającym motywację wewnętrzną. 

 

Tak więc, zgodnie z tym rozróżnieniem, motywatorami zewnętrznymi się: 

– nagrody i kary (np. pieniądze, punkty, oceny, groźby); 

– ale także, np. własne wewnętrzne przekonania osoby – jeśli motywują ludzi do robienia 

czegoś, co  uważają za ważne, ale niekoniecznie czynność sama w sobie jest motywująca; 
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Odpowiedz teraz na pytanie:  

Czy osoba, która jest np. wolontariuszem w hospicjum i pomaga umierającym osobom, 

ponieważ uważa to za ważne, ale konkretne czynności, które tam wykonuje wcale 

nie są przyjemne, ani  angażujące (a nawet czasami jest wprost przeciwnie), 

jest motywowana wewnętrznie, czy  zewnętrznie? 

 

Albo jeszcze inne pytanie: 

  

Czy uczeń, który uczy się bardzo pilnie, bo uważa, że nauka jest ważna i będzie 

mu pomocna w  przyszłości, ale sama w sobie czynność uczenia się wcale nie sprawia 

mu przyjemności, jest  motywowany wewnętrznie, czy zewnętrznie? 

 

Jak myślicie? 
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Odpowiedz na obydwa pytania brzmi: Zewnętrznie! 

A przypuszczam, że większa część z Was (podobnie zresztą jak studenci pierwszego roku 

psychologii), odpowiedziała, że wewnętrznie. 

Zgodnie z klasycznym rozróżnieniem na motywację wewnętrzną i zewnętrzną 

wykonywanie czynności motywowanej przez wewnętrzne przekonania osoby, 

a nie poprzez samą czynność, jest motywacją zewnętrzną. 

 Motywacją zewnętrzną, a jednak długofalowo skuteczną - a już wcześniej 

zauważono, że  sama w sobie motywacja zewnętrzna, jest długofalowo niezbyt skuteczna, 

bo trzeba albo wciąż zwiększać nagrody (ciągle dawać podwyżki), lub kary (większy 

wstrząs elektryczny) - a taka strategia motywowania kogokolwiek do czegokolwiek ma 

ogromne ograniczenia. Tak więc badacze, którzy się tym zajmują zauważyli, 

że to klasyczne rozróżnienie nie jest zbyt trafne, tym bardziej, że wyzwania z  jakimi mają 

się mierzyć pracownicy lub uczniowie od drugiej połowy XX wieku bardzo się zmieniły. 

 Tak więc obecnie najpopularniejsza w psychologii motywacji koncepcja 

autodeterminacji (Self-Determination Theory) mówi o tym, że motywacja                             

(a właściwie regulacja) to pewnego rodzaju kontinuum. 

 

W przestrzeni edukacji to kontinuum może wyglądać tak: 

Uczę się pilnie, ponieważ: 

Zewnętrzna ->Rodzice obiecali mi laptopa. 

Włączona ->Czułbym się winny, gdybym tego nie robił. 

Zidentyfikowana ->Nauka jest ważna dla mojej przyszłości. 

Zintegrowana → Jest to całkowicie zgodne z moim obrazem siebie. 

Wewnętrzna → Lubię matematykę. 
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 Nie chcę tutaj opisywać szczegółowo tej teorii, ale warto zauważyć, że jedna 

czynność (jak np. właśnie uczenie się) może być jednocześnie związane 

z różnymi rodzajami regulacji. Co jest jednak ważne: badania pokazują, że im dana 

czynność związana jest ze sposobami regulacji bliżej  autodeterminacji, 

tym jest ona wykonywana lepiej. Nie trzeba być specjalistą, żeby zauważyć, 

że długofalowo uczeń będzie lepiej uczył się matematyki, kiedy będzie ją lubił, niż kiedy 

ktoś obieca mu za naukę laptopa (bo jak już dostanie laptopa, to żeby dalej się uczył 

rodzice musieliby my obiecywać coraz to lepsze/większe nagrody.  

 

Jak budować autodeterminację? 
 

Wiecie co jest jednak najciekawsze w teorii autodeterminacji? To, że jej twórcy 

zauważyli co trzeba robić, żeby zwiększać prawdopodobieństwo jej wystąpienia wśród 

ludzi. Ich zdaniem u ludzi pojawia się autodeterminacja, kiedy to co robią odpowiada 

na 3 najważniejsze, wrodzone i uniwersalne potrzeby ludzkie: 

  

1. Potrzeba autonomii 

 Bo przecież nikt nie lubi, kiedy ktoś nam każe co mamy robić, wolimy sami 

podejmować decyzje, a jak już ją podejmiemy, to jesteśmy bardziej konsekwentni w tym 

co robi, bo przecież sami chcieliśmy, a nikt nam nie kazał. 

  

2. Potrzeba kompetencji 

 Każdy z nas ma w sobie potrzebę rozwoju, potrzebę mistrzostwa, bycia coraz 

lepszym w tym co robi. No właśnie, tylko ludzie, a zwłaszcza młodzi czasami nie wiedzą, 

w czym są (lub mogą być) mistrzami. 
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3. Potrzeba przynależności 

 Potrzeba przynależności to inaczej potrzeba sensu. Ludzie po prostu lubią robić 

rzeczy, które mają sens, które komuś służą, do czegoś prowadzą. Poproś uczniów,  

 

żeby robili jakieś bezsensowne czynności, to od razu Cię zapytaj: ale po co? 

W tej potrzebie nie chodzi tylko o to, że nikt z nas nie lubi robić czegoś, czego sensu 

nie rozumie, ale także o to, że ludzie mają w sobie potrzebę pozostawienia po sobie 

czegoś trwałego (już zdaje się pisał o tym Horacy), czegoś co będzie służyło czemuś 

większemu niż oni sami (a to za to świetnie zauważył Frankl) – czyli właśnie czemuś, 

co ma  sens. 
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Motywacja w edukacji 

 

Spróbujmy zastanowić się, jak w naszych codziennych działach edukacyjnych 

możemy odpowiedzieć na te trzy potrzeby uczniów, czyli jak robić angażującą edukację 

i uruchamiać motywację do nauki: 

 

Autonomia: 

Oczywiście w odpowiadaniu na potrzebę autonomii nie chodzi o pozwolenie uczniom 

na co  tylko chcą, ale o stworzenie im realnej możliwości samodzielnego wyboru, np.: 

– dać uczniom kilka zadań do wyboru 

– pozwolić uczniom wybrać temat pracy w grupach  

– pozwolić uczniom na wybór sposobu wykonania danego zadania  
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Kompetencja: 

W odpowiadaniu na potrzebę kompetencji bardzo ważnym 

elementem jest pomoc uczniom w odkryciu ich 

mocnych stron, czyli właśnie kompetencji, które będą 

mogli i chcieli rozwijać.  

 

 

Przedstawiam kilka pomysłów: 

– realizacja projektów grupowych, w których każdy uczestnik może wybrać zadanie 

dla siebie – zgodnie z swoimi predyspozycjami 

– realizacja pokazu talentów, w czasie którego każdy uczeń przedstawia jakąś swoją 

pracę, swoje dzieło, inspirujące hobby, urządzenie, które sam zbudował, program, 

który napisał, autorski wiersz, piosenkę, itp. 

– oddanie odpowiedzialności za poprowadzenie jakiegoś ćwiczenia na warsztatach 

na wybrany przez ucznia lub uczniowski zespół temat  

 

Przynależność: 

Niech nasze działania edukacyjne nie służą tylko nam, ale także innym w myśl zasady              

„Robię coś dla innych, uczę się dla siebie”: 

– pokazywać uczniom przyszłościową sensowność zdobywanych kompetencji, 

nawet nie wprost, ale pytając: Jak myślicie do czego ta wiedza Wam się w życiu przyda? 

Komu będziecie mogli pomóc dzięki tej wiedzy? 

To tylko najprostszy pomysł. Oczywiście warto włożyć je w sensowny i przemyślany 

program edukacyjny, żeby osiągnąć naprawdę zadziwiające efekty. 
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Wspomniany Wielki Rower 
 

W naszych działaniach edukacyjnych w CDW, właśnie w taki sposób podchodzimy 

do edukacji. Chcemy pokazać Wam jeden z naszych ostatnich projektów, w ramach 

którego zrealizowaliśmy innowacyjny program edukacji przeznaczony dla młodzieży 

powyżej 15 roku życia.  

W ramach naszego programu zbudowaliśmy taki o to Wielki Rower: 

 

  

Wielki Rower to pojazd napędzany siłą mięśni. Jego budowa wcale nie była łatwa, 

ale pokonywanie trudności, które pojawiały się w trakcie działania było bardzo edukacyjne. 

A co najważniejsze młodzież bardzo mocno zaangażowała się w działania, 

a przez to efekty edukacyjne były bardzo duże.  
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Autodeterminacja w praktyce 

Autonomia: każdy z uczestników budowy robił to w czym się najlepiej czuł, a poza tym 

sam proces pracy przy rowerze był bardzo angażujący i wszyscy robili 

to z zaangażowaniem. 

Kompetencja: tutaj chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że budowa takiego pojazdu 

jest naprawdę rozwijająca, i nauczyła nas nie tylko umiejętności technicznych, ale przede 

wszystkim wytrwałości. Budowanie czegoś tak dużego jak ten pojazd przez sam fakt, 

że jest to duże, buduje zaangażowanie, lubimy wyzwania, a budowa tak dużego 

obiektu na pewno takim wyzwaniem jest. 

Przynależność: ważne jest również to, że uczestnicy programu już od początku 

wiedzieli, że nasz rower pozostanie w naszym Centrum Dobrego Wychowania i  będzie 

wykorzystywany nie tylko przez nich, ale także przez innych ludzi. 

Źródło: Czakon, M. Wielki Rower – czyli jak robić angażującą edukację i uruchamiać 

motywację do nauki. Pobrane z: .  

 

 

Sprawdź, ile zapamiętałeś? 

 

1. O czym nie można zapomnieć, chcąc zmotywować 

do pracy uczestników warsztatu? 

2. Kiedy u ludzi pojawia się autodeterminacja? 

3. Czy motywacja zewnętrzna jest długofalowo 

skuteczna? 
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Pobudzanie zainteresowania 
 

 Zainteresowanie wybranym tematem, jest bardzo ważne w wyborze kierunku 

studiów, profilu w  szkole, czy decyzją rozpoczęcia kursu doszkalającego albo zapisania 

się na dodatkowe zajęcia.                  

To, czym interesujemy się na co dzień, wpływa na wiele wyborów, które podejmujemy.  

Podobnie jest z grupą młodzieży, która zgłasza chęć udziału w warsztacie o określonej 

tematyce.                  

Nie zawsze jest tak, że to do nich właśnie należy decyzja o wyborze tematu warsztatu. 

Często dowiadują się od wychowawcy, że właśnie na taki, a nie inny warsztat zostali 

zapisani.      Dlatego tak ważne jest zainteresowanie ich tematem, aby spędzili przyjemnie 

czas i wynieśli z  zaprezentowanych treści jak najwięcej własnych wniosków. Co zatem 

zrobić, aby warsztat zainteresował? O to kilka strategii. 
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Na poziom zainteresowania wpływa 
 

1. Zaciekawienie - to ciekawość sprawia, że chce się uczyć. Bardzo ważne jest, aby 

zaciekawić uczestników tematyką warsztatu. Pokazać im, że prezentowane treści, będą 

przydatne w życiu codziennym. Nikt nie chce słuchać nawet najmądrzejszych wypowiedzi, 

które przedstawiane są po  prostu w nudny sposób. Od razu zauważy się, że odbiorcy nie 

są zainteresowani - zaczną rozmawiać między sobą czy ziewać.  

Pamiętać należy przede wszystkim o celu  - uczniowie muszą wiedzieć co jest celem 

wykonywanego przez nich zadania! Jasno sprecyzowany cel  - na przykład: wzajemne 

poznanie się uczniów.   

 

Do sprecyzowanego celu, dobieramy angażujące zadania - na przykład: wzięcie udziału 

w  teleturnieju wewnątrz klasowym, w którym każda z konkurencji polega na zebraniu 

informacji o  kolegach i koleżankach z klasy. Uczniowie aktywnie wykonują zadania 

i wzajemnie lepiej się poznają.  
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2. Dostrzeganie przez uczniów 

korzyści, z ich aktywnego udziału w 

warsztacie. Uczestnicy biorący udział w 

warsztacie, zadają sobie pytanie (często 

nieuświadomione) - co praktycznego mogą 

wynieść z prezentowanych na warsztacie 

treści. Ważne jest, aby przypominać uczniom, 

o celu zadań, które wykonują. By wiedzieli, że 

nie wykonują danych zadań, tylko i wyłącznie 

dla samego wykonywania, ale mają one cel, 

który jest wartościowy i istotny w 

kształtowaniu własnego rozwoju. 

 

Przykładem może być wypowiedź:  

„Celem naszego warsztatu jest, abyście wzajemnie lepiej się poznali.” Można zadać także 

inne pytanie, nawiązujące do wykonywanego zadania np. „Po co przechodziliście wspólnie 

labirynt?” Pytamy o to, aby skłonić uczniów do zastanowienia się nad tym, jakie 

praktyczne korzyści dało im to  zadanie.  

 

3. Zaangażowanie uczestników - przez zadawanie pytań, jak również aktywny 

udział uczniów w  ćwiczeniach. Jedynie aktywizowanie uczestników, daje szanse do tego, 

by zaciekawić ich tematyką. 

 

Przykładem może być angażowanie uczniów w każde zadanie. Począwszy od prośby 

o pomoc w  rozdaniu materiałów. Wybieranie ochotników do przewodniczenia w 

ćwiczeniach integracyjnych. Powierzanie odpowiedzialności za wykonanie zadania całej 
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grupie, na czele z liderem. Udział w grze terenowej polegający m.in. na przemieszczaniu 

się po wyznaczonym terenie. Posługiwanie się kompasem, wykonując zadania w terenie.  

 

4. Uważność trenera - obserwowanie komunikacji 

niewerbalnej uczestników. Dostosowywanie ćwiczeń do 

„sytuacji” w grupie. Ważne jest bycie czujnym. 

Obserwowanie grupy, zwracanie uwagi na to, jak 

odbiorcy wykonują poszczególne zadania. 

Czy rozumieją instrukcję. Czy wszyscy uczestnicy 

są zaangażowani - a jeśli nie są, to z czego może 

to wynikać i jak można temu zaradzić.  

Przykładem może być ziewanie i brak 

zaangażowania uczestników  - nie 

odpowiadanie na  postawione pytania, 

spowodowane znużeniem. Oznaczać to 

może, że dawno nie było już przerwy 

i  należy ją zrobić.  

 

5. Stosowanie ciekawych, nieoczywistych ćwiczeń, zadań, rozwiązań, 

by pozytywnie i mądrze zaskoczyć i zainteresować uczestników (nie chodzi jedynie 

o zaskakiwanie dla samego zaskakiwania  - ćwiczenia muszą być zgodne z celem 

warsztatu).  

Przykładem może być podział na grupy za pomocą cukierków. 

Uczniowie dostają cukierek na dobry początek dnia, nie spodziewając 

się, że to właśnie podział na grupy. 
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6. Stosowanie prostego, zrozumiałego języka, dostosowanego 

do odbiorców.  

Ważne, aby mówić prostym językiem, tak, jakbyśmy chcieli, by ktoś wyjaśniał nam 

jak rozwiązać zadanie z fizyki, której nie rozumiemy.  

 

7. Autentyczność - nawiązywanie relacji z uczestnikami. Nawiązywanie kontaktu 

wzrokowego ze  wszystkimi (nie tylko z tymi najfajniejszymi). Nie chowanie się za kartką 

papieru, flipchartem, czy  monotonne czytanie slajdów z prezentacji. Ważna jest 

interakcja, nawiązanie kontaktu, pokazanie uczniom, że jesteśmy obecni podczas 

warsztatu i mało tego, jesteśmy na tym warsztacie dla nich. Warto także nawiązywać 

swoją wypowiedź, do wypowiedzi uczestników, zadawać pytania, podsumowywać, to co 

udało się wspólnie osiągnąć w danym ćwiczeniu. Ważne jest, bycie obecnym także 

podczas przerw. To właśnie w tym czasie, można poznać motywację uczestników 

i nawiązać z  nimi relację. Udzielać się należy także podczas ćwiczeń aktywizujących.  

Ważne, by mieć swój własny styl pracy, nie robić czegoś „bo tak trzeba”, ważna jest 

autentyczność. Odbiorcy wyczuwają, że trener nie czuje się do końca dobrze z tym co robi 

i mówi.  

 

8. Stosowanie ćwiczeń aktywizujących i różnorodność form, która jest bardzo 

ważna, by utrzymać odpowiedni poziom energii i nie zanudzić odbiorców.  

 Ćwiczenie ruchowe, przeplatane z ćwiczeniami, w których istotne jest myślenie.  

Krótka prezentacja multimedialna połączona z aktywnymi zadaniami  - np. łamigłówkami 

matematycznymi, czy zagadkami. Po niej czas na aktywne zadania wymagające 

sprawności fizycznej i uwagi  - odtworzenie z pamięci budowli z klocków.  

 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛𝑠𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1
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9. Humor – uśmiech, pozytywne nastawienie, przyciąga każdego. Osoby, która 

jest uśmiechnięta, przyjemniej się słucha. 

Ważne jest także, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Od razu, gdy one wystąpią, 

wystrzegając się  krzyków i rozkazów.  

Reagowanie od razu na konflikt, nie udawanie, że „nic nie widzimy, bo musimy zrealizować 

program warsztatu”. Nie uciszać krzykiem. 

 

10. Gadżety – to właśnie one dodają atrakcyjności każdemu warsztatowi.  

Różnorodność gadżetów jest ogromna. Można użyć kolorowych markerów, kartek. Czy 

na przykład kolorowych piłek, sznurków, wstążek, guzików, desek, tablic korkowych 

i wielu, wielu innych gadżetów. Co tylko przyjdzie nam do głowy i posłuży w urozmaiceniu 

zadania.  

 Ważne jest, aby wykorzystywać wszystkie te strategie do tego, by wzbudzać 

zainteresowanie. Można je łączyć, rozbudowywać. Liczy się kreatywność. Im więcej 

ciekawszych pomysłów na  wprowadzanie strategii, tym lepiej.  Istotna jest także nasza 

postawa. Jeśli sami będziemy zaciekawieni daną tematyką, z które prowadzimy warsztat, 

wtedy też łatwiej nam będzie z pasją opowiadać, prowadzić ćwiczenia i przekazywać nasze 

zainteresowania innym.  

Źródło: https://humanly.pl/jak-prowadzic-szkolenia-by-nie-nudzic/ 
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Sprawdź, ile zapamiętałeś? 
 

1. Co to znaczy, że trener jest uważny? 

2. Jak zaangażować uczestników podczas 

warsztatu? 

3. Po co dzielić uczestników na grupy za pomocą 

cukierków? 
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Najlepszy na świecie specjalista od motywacji 
 

 Przedstawię Wam teraz najlepszego na świecie specjalistę do spraw 

motywacji. Być może dla  niektórych z Was wskazanie właśnie tej osoby jako 

największego na świecie specjalisty do spraw motywacji może okazać się 

wyborem kontrowersyjnym, ale jestem przekonany, że zrozumiecie dlaczego 

wybrałem właśnie tę osobę. Mam nadzieję, że wpis ten pomoże zwłaszcza 

osobom, które mają trudności z motywacją. 

  

Zanim powiem kto to taki, zaznaczam, że jest to ekspert takiej klasy, 

że jeśli szczerze wsłuchasz się w  jej porady i zrobisz wszystko co Ci doradzi, to na pewno 

nie będziesz mieć problemów z motywacją. 

  

Uważam, że właśnie ta osoba jest najlepszym ekspertem, ponieważ: 

1. Generalnie wiele osób twierdzi, że motywacja, to „drzwi”, które otwiera się od środka, 

dlatego na  nic są wszelkiego rodzaju motywatory zewnętrzne, bo jak ktoś nie chce 

czegoś zrobić to i tak nie  zrobi, a jak ktoś chce coś zrobić, to i tak to zrobi. 

Jednak ta osoba potrafi poradzić sobie z takimi trudnościami. 

  

2. Ta osoba potrafi w doskonały sposób dowiedzieć się jakie są Twoje najgłębsze 

wartości, motywy, pragnienia i marzenia.  Ona potrafi znaleźć rozróżnienie pomiędzy 

Twoimi zachciankami a marzeniami. Ta osoba jest w stanie Ci pomóc odpowiedzieć 

sobie na  pytanie: Czego chcę? Ta osoba jest największym ekspertem 

od samoświadomości, czyli wiedzy o  sobie. A zebranie takiej wiedzy jest pierwszym 

elementem budowania motywacji. 
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3. Ta osoba pomoże Ci znaleźć odpowiedź na pytania o Twoje mocne strony, 

o to, co lubisz robić i co  Ci dobrze wychodzi. Nie jest chyba przesadzone 

stwierdzenie, że jest to najlepszy ekspert w tym  temacie. 

  

4. Ta osoba jest również świetnym ekspertem jeśli chodzi o rozpoznanie tego, czego 

potrzebują ludzie wokół Ciebie. Wiadomo, że jeśli robisz w życiu coś, co jest 

potrzebne innym, to masz większą motywację, żeby to robić. Bardzo lubimy być 

potrzebnymi. 

  

5. Muszę Cię jednak ostrzec, że usługi tej osoby nie są tanie i mogą Cię trochę 

kosztować. Nie chodzi tutaj o wymiar finansowy, ale przede wszystkim o włożenie wysiłku 

i poświęcenie czasu, ale mogę Ci  zagwarantować, że jeśli szczerze wsłuchasz 

się w to, co ta osoba ma Ci do powiedzenia i to zrobisz, to nie będziesz mieć problemów 

z motywacją. 

  

Mam nadzieję, że dobrze przedstawiłem Ci kompetencje tej osoby dotyczące budowania 

Twojej motywacji. Teraz czas, żeby powiedzieć, kto to taki. 
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Ta osoba to TY! 

Właśnie Ty jesteś najlepszym na świecie specjalistą od Twojej motywacji. 

Źródło: Czakon, M. (2018). Najlepszy na świecie specjalista od motywacji. Pobrane 

z: https://jakdzialacskutecznie.pl/najlepszy-na-swiecie-specjalista-od-motywacji/.    

 

https://jakdzialacskutecznie.pl/najlepszy-na-swiecie-specjalista-od-motywacji/
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Zadanie do wykonania: 

1. Odsłuchaj wypowiedzi Pana Jacka Walkiewicza 

  

Czy jego wypowiedź była motywująca? Jeśli uważasz, 

że tak, zapisz, co Twoim zdaniem było motywujące? 

2. „Motywacja osiągnięć jest rozumiana jako potrzeba 

wykonywania czynności tak szybko i dobrze jak to jest tylko 

możliwe w celu osiągnięcia bądź przekroczenia wysokich standardów.  

Różni się ona u różnych ludzi swoim nasileniem, ma wpływ na ich samoocenę i tendencje 

dążenia do sukcesu” (Zimbardo, 1999; za: Bańka, 2016, s. 18). 

Wypełnij teraz kwestionariusz motywacji osiągnięć.   
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