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TRENERA
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Ćwiczenia do tematu o motywacji w pracy trenera z grupą dzieci 

i młodzieży: 

 

PYTANIA DO REFLEKSJI: 

 

 Co Ciebie motywuje w życiu /w pracy/ w szkole/ na 

uczelni?  

 Co Cię zniechęca? Czy jest zależne od Ciebie? 

 Pomyśl o czynności (jeździe na rowerze, rysowaniu 

itp.), którą umiesz wykonywać. 

Dlaczego się jej nauczyłaś/eś? Zawsze o tym marzyłaś/eś? Czy ktoś obiecał 

ci za to nagrodę? 

 Pomyśl o sytuacji, gdy pracując, grając w gry lub oddając się pracy twórczej, 

czułeś się jakbyś zapomniał o bożym świecie? Co sprawiło, że tak się 

poczułeś? 

 Czy zdarzyło ci się być przekonanym o tym, że absolutnie nie jesteś w stanie 

wykonać 

zadania? Co spowodowało taki stan? 

 Do jakich grup formalnych i nieformalnych należysz? Co sprawiło, że się z nimi 

identyfikujesz? Czy ludzie zachowują się w grupie tak samo, jak poza nią?  

 Jak to, w jaki sposób postrzegamy świat, wpływa na nasze działania? 

 Dlaczego lepiej zapamiętujemy treści nacechowane emocjonalnie? 

 Czy możesz skupić się na nauce, pracy, czytaniu, gdy jest ci zimno, lub gdy 

czujesz głód? 

 Dlaczego niektórzy trenerzy/ nauczyciele motywują skuteczniej niż inni? Czy 

różnią się metodami pracy? W jaki sposób nawiązują relację z uczestnikiem / 

uczniem? 

 Przypomnij sobie motywujące ćwiczenia, których sam doświadczyłeś lub 

użyłeś? 
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ĆWICZENIA DO PRZEMYŚLENIA: 

 

1) Wypowiedzi zniechęcające a wypowiedzi 

zachęcające (na podstawie „Pozytywna dyscyplina” J. Nelsen i L. 

Lott) 

Warto zwrócić uwagę, aby nasze wypowiedzi do grupy czy poszczególnych osób 

wyrażały to, co rzeczywiście chcemy u nich kształtować i jaką relację budować. 

Przeczytaj poniższe przykłady i zastanów się jak mogą wpływać na odbiorcę, czy 

budują dobrą relację? Czy zachęcają do dalszej współpracy? Czy budują motywację 

wewnętrzną? 

Przykłady odpowiedzi zniechęcających uczniów i nie budujących dobrej relacji: 

1. „Siedzisz w kącie, dopóki nie zdobędziesz się na okazanie szacunku!” 

2. „Ty nie idziesz na przerwę. Zostajesz tutaj, dopóki nie przeprosisz.” 

3. „Przepisz 500 razy „będę okazywał szacunek” 

 

Przykłady odpowiedzi zachęcających, budujących dobrą relację z uczniem: 

1. „Powinienem usiąść w spokoju i wziąć kilka głębokich oddechów, zanim będę 

w stanie porozmawiać z Tobą w atmosferze szacunku.” 

2. „Wiem jak to jest być tak rozgniewanym. Cieszę się, że posiadamy umiejętności, 

które pozwolą nam się uporać z tym problemem, kiedy poczujemy się lepiej.” 

3. „Wiesz, że naprawdę mi na Tobie zależy?”  

To są tylko przykłady, ale warto pamiętać, że wypowiedzi zachęcające mają być 

pełne szacunku, uprzejme i stanowcze jednocześnie, mają zachęcać odbiorcę 

do samodzielnego przemyślenia i nauczania ważnych umiejętności życiowych 

i społecznych. Wypowiedzi zachęcające tworzą więź, zanim będziemy w stanie 

naprawić sytuację. 
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Zastanów się jakie myśli, uczucia i przekonania o sobie wywołują podane wyżej 

wypowiedzi zniechęcające. Spróbuj przypomnieć sobie jedną zniechęcają wypowiedź, 

którą usłyszałaś/eś lub przekazałaś/eś i zamień ją na wypowiedź zachęcającą. 

 

2) „Wyobraź sobie, że rozmawiasz z Markiem, twoim znajomym, na interesujący dla 

ciebie temat. Marek zadaje ci pytanie, na które czujesz, że znasz odpowiedź. Musisz 

tylko pozbierać myśli. Marek, nie czekając na twoją odpowiedź, sam odpowiada na 

swoje pytanie. W kolejnym punkcie waszej rozmowy nie zgadzacie się do końca ze 

sobą. Marek dopytuje Cię o twoje zdanie i w momencie, gdy otwierasz usta, żeby mu 

odpowiedzieć, on zaczyna opowiadać, co sądzi o twoich poglądach.”  

Zastanów się: 

• Jak się z tym czujesz? 

• Czy taka rozmowa zachęca do jej kontynuowania? 

• Czy następnym razem, gdy usłyszysz pytanie, będziesz zastanawiać 

się, co odpowiedzieć? 

• Czy lubisz osobę, która wchodzi ci w słowo? 

• Czy nadal masz ochotę do rozmowy na ten temat? 

• Do jakich refleksji na temat zachowania trenera podczas prowadzenia warsztatów 

może skłonić Cię postrzeganie takich zachowań? Czy wyrażanie zniecierpliwienia 

(nawet w niewerbalny sposób), sugerowanie odpowiedzi, mówienie za uczestnika, 

podawanie tylko własnej opinii sprzyja wzbudzaniu motywacji wśród uczestników? 

(na podstawie: Marcin Stanowski „Zeszyt ćwiczeń”) 
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ZADANIA DO WYKONANIA: 

 

1) Zastanów się i wymień co najmniej 3 czynniki mogące 

osłabiać motywację ucznia / uczestnika do nauki / 

uczestnictwa w warsztacie: 

1. 

2. 

3. 

(przykłady: brak zainteresowania ze strony rodziców • brak pomocy, wsparcia ze 

strony nauczyciela • mało wymagający nauczyciele (apatyczny, wycofany) • brak 

zachęty ze strony nauczyciela • trudny materiał • nudne lekcje • lęk przed 

ocenianiem, przed słabą oceną • niesprawiedliwe ocenianie, brak jasnych kryteriów - 

niesprawiedliwa ocena, - wygórowane wymagania, - osobista niechęć do ucznia, - 

lekceważenie potrzeb ucznia, - krytyka osoby a nie jego działań, - nauczyciel - 

porównuje z innymi, - nieatrakcyjne metody nauczania) 

 

2) Zastanów się i wymień co najmniej 3 cechy dobrej, efektywnej lekcji / 

warsztatu: 

1. 

2. 

3. 

(przykłady: ciekawa, pasjonująca, interesująca. • uczniowie nie tylko słuchają, lecz 

biorą praktyczny udział • Pożyteczna, przydatna do życia • Z wykorzystaniem filmów , 

obrazów, zdjęć • Nie tylko praca z podręcznikiem. • Stosowanie ciekawych metod. • 

Dobra atmosfera • ważne treści bez skupiania się na szczegółach • Bez ogromu 

materiału. • częste powtórki po kilku lekcjach 
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3) Wymień korzyści jakie wg Ciebie może mieć uczeń z chodzenia do szkoły oraz 

korzyści z uczenia się konkretnego przedmiotu – Twojego ulubionego, takie, które 

rzeczywiście zachęciłyby wg Ciebie dziecko lub nastolatka. 

Korzyści ucznia wynikające z chodzenia do szkoły: 

- 

- 

- 

- 

- 

Korzyści ucznia wynikające z uczenia się Twojego ulubionego przedmiotu: 

- 

- 

- 

- 

- 

4) Zastanów się i napisz: 

a) Co motywowało Cię do nauki w szkole? 

- 

- 

- 

b) Co Ci przeszkadzało w nauce w szkole? 

- 

- 

- 
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c) Co nie odpowiada Ci w obecnej sytuacji w Twoim życiu? 

- 

- 

- 

d) Na które z tych rzeczy masz wpływ? 

- 

- 

- 

e) Co chciał(a)byś poprawić? Na czym Ci zależy? 

- 

- 

- 

f) Na co masz wpływ? Co zależy od Ciebie? 

- 

- 

- 

g) Jak to zmienisz?  

Zaplanuj co dokładnie zrobisz, jakiej wiedzy, środków i pomocy potrzebujesz?: 

- 

- 

- 
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h) Zastanów się jakie problemy w trakcie realizacji zmiany mogą się pojawić  

i jak je rozwiążesz? 

- problem 1: 

- rozwiązania: 

- problem 2: 

- rozwiązania: 

 

5) Opisz swój cel na najbliższe 3 miesiące, postaraj się zrobić to metodą SMART 

(cel powinien być: Sprecyzowany, Mierzalny, Ambitny, Realny do osiągnięcia, 

określony w czasie (Time-bound) 

mój cel na najbliższe 3 miesiące: 

………………………………………………………………………………………………. 

S ……………………………………………………………………………………………… 

M ……………………………………………………………………………………………... 

A ……………………………………………………………………………………………… 

R ……………………………………………………………………………………………… 

T ……………………………………………………………………………………………… 

Podsumowując: mój cel na najbliższe 3 miesiące: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

O tym dlaczego warto planować i o celach możesz poczytać tu: 

https://jakdzialacskutecznie.pl/dlaczego-warto-spisywac-plany/ 

 

6) Wypełnij Kwestionariusz (załącznik 1.) do mierzenia motywacji (następnie 

oblicz i zinterpretuj wyniki na podstawie podanego klucza) (załącznik 2.) 

https://jakdzialacskutecznie.pl/dlaczego-warto-spisywac-plany/

