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"Dajcie   mi   wystarczająco   długą   dźwignię   i   wystarczająco   

mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob."  

Archimedes    

Z myślą o Tobie i Twoich potrzebach, powstał program szkolenia oraz Podręcznik Uczestnika. 

Zależy nam na tym, byś zapoznając się z materiałem poszerzył swoją wiedzę w zakresie tematu szkolenia. 

Czytając Podręcznik Uczestnika napotkasz na oznaczenia: 

 

  

Ten znak komunikuje, że znajdziesz w tekście informacje, teorie dotyczące różnych aspektów tematu 

szkolenia. 

 

 

Ten symbol rezerwujemy do oznaczenia różnych narzędzi, które możesz wykorzystać po szkoleniu. 

 

  

W tekście Podręcznika znajdziesz również ważne podsumowania, istotne dla Twojego rozwoju 

zawodowego w obszarze tematyki szkolenia. 
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W ten sposób oznaczamy wszystkie zadania dla Ciebie, do wykonania podczas lub po szkoleniu.  

 

Życzymy efektywnego szkolenia! 

 

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie.  

Natomiast nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń 

umie lub czego jest zdolny się nauczyć.” 

A.Einstein 

 

ZAMIAST WSTĘPU 

Na początek motywowania uczniów do nauki 

               

  

 

          Do każdego działania, każdy człowiek potrzebuje motywacji.  

 

Czym jest motywacja?  

 

Motywacja to znajomość odpowiedzi na pytanie DLACZEGO?  
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 Dlaczego   się   uczysz?    

 Dlaczego   chodzisz   do   szkoły? 

 

Na to pytanie uczniowie powinni  umieć odpowiedzieć. I mimo tego, że są dopiero w szkole 

podstawowej, na początku swojej edukacji, im szybciej to zrobią   tym   lepszy   i   pewniejszy   będzie   

ich   start. Motywacja jest motorem sukcesu. Uczeń, który wie kim pragnie być, wyobraża sobie   

swoją   przyszłość,   potrafi   dokonać   wizualizacji,   chętniej   pracuje,   by osiągnąć cel. Posiada 

motywację wewnętrzną do podejmowania wysiłku. Są wśród uczniów dzieci, które już w czwartej 

klasie deklarują, że będą np.   lekarzami   weterynarii,   jeśli   będziemy   je  utwierdzać   w   słuszności 

i atrakcyjności   tego   postanowienia   będą   pracowały,   by   osiągnąć   swój   cel.  

Dziecko w młodszym wieku szkolnym chętnie uczy się, by sprawić radość swoim rodzicom lub swojej 

pani, jeśli jest dla niego kimś ważnym. Wyobraża sobie jak bardzo ucieszy się mama, gdy opowie o 

swoim szkolnym sukcesie. Takie   sytuacje   przyniosą   zadowolenie   także   dziecku   i   dadzą   

początek motywacji   wewnętrznej.    

 

Obie   formy   motywacji:   wewnętrzna   i   zewnętrzna rozwijają   się   obok   siebie.   Stosowane   

metody   motywowania   zewnętrznego mogą wpływać na motywację wewnętrzną.  

Motywacja wewnętrzna jest przede wszystkim   emocjonalną   reakcją   na   czynność.   Motywacja   

zewnętrzna   łączy pomyślne wykonanie zadania z osiągnięciem pewnych celów, które dla ucznia 

mają pożądaną wartość.  

               

By zmotywować ucznia do nauki nauczyciel nagradza. Trzeba bardzo uważać, by nagroda nie stała się 

jedynym celem działania ucznia. Aby tak się nie stało (i nie zanikła motywacja wewnętrzna) należy 

pamiętać, że:  

 nagroda nie może być zbyt atrakcyjna - jeśli będziemy nagradzać Jasia wysokimi   nagrodami   

za   np.   pamięciowe   opanowywanie   angielskich słówek, a Wojtkowi za takie same 

osiągnięcia damy nagrody minimalne, to po zaprzestaniu nagradzania Jaś nie będzie miał 

ochoty na kontynuację nauki, podczas gdy Wojtek będzie robił to nadal. Wytłumaczy sobie 

sam po   co   uczy   się   słówek   i   może   nawet   znaleźć   w   wykonywaniu   tego polecenia   

przyjemność   lub   zrobić   z   ćwiczeń   przyjemną   zabawę,  

 nie   nagradzamy   samej   wykonanej   czynności,   lecz   osiągnięcie postawionego celu.  

 

Nagroda powinna być potwierdzeniem znaczących i cennych osiągnięć ucznia, a nie celem uczenia 

się. Dlatego powinna być niespodzianką i raczej nie należy jej wcześniej zapowiadać.   Jedną z form 

nagrody jest umiejętnie stosowana pochwała. Umiejętnie, bowiem zdarza się że nauczyciel udzielając 

pochwały bezwiednie karze ucznia. (np. napisałeś wspaniałą pracę , przeczytaj nam swoje 
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wypracowanie - zwraca się nauczyciel do ucznia który panicznie boi się publicznego czytania, dla 

niektórych wzorowych uczniów traumatycznym przeżyciem bywa wystąpienie na apelu ). 

  

Kara to także sposób motywowania uczniów do nauki. Karą mogą być słabe oceny lub groźba innych 

sankcji, które nie są przyjemne dla ucznia (np. powiadomienie rodziców o braku postępów w nauce). 

Jeśli kara jest poważna uczeń starając się jej uniknąć może podjąć wykonanie zadania. Nigdy jednak 

pod   wpływem   kary   nie   powstanie   wewnętrzna   motywacja   do   nauki.   Jeśli zagrozimy 

dziecku, że w przypadku przyłapania na ściąganiu otrzyma ocenę niedostateczną, to jeśli nie jest 

wewnętrznie zmotywowane - z nauki nic nie będzie,   natomiast   postara   się,   by   nauczyciel   nie   

zauważył,   że   ściąga. 

 

By  zmotywować ucznia do nauki należy kierować jego uwagę na praktyczną użyteczność wiedzy, 

którą ma przyswoić. Nigdy nie powinniśmy uciekać się do przekazywania takich informacji: "jeśli się 

nie nauczysz tabliczki mnożenia, to nawet nie będziesz mógł zrobić zakupów" lub " jeśli się nie 

nauczysz liczyć to każdy będzie mógł cię oszukać". W ten sposób uczniowie zamiast koncentrować się 

na opanowaniu materiału rozmyślają o nieudanej przyszłości i całym złu, które wkrótce będzie 

musiało stać się ich udziałem. Wskażmy raczej konkretnie, gdzie można wykorzystać zdobyte 

umiejętności i   wiedzę,   uświadamiajmy   uczniom   związek   nauki   szkolnej   z   życiem   na 

zewnątrz szkoły. Często się zdarza, że uczniowie pytają: po co mam się tego uczyć, to nie będzie mi 

do niczego potrzebne? Dlatego zadaniem nauczyciela jest wskazanie praktycznego zastosowania 

wiedzy zawartej w realizowanym programie i rozwianie wątpliwości ucznia. 

  

Uczniów   możemy   też   motywować   do   nauki   wprowadzając   dobrze przemyślaną rywalizację. 

Pod warunkiem, że każdy uczestnik ma równe szanse na zwycięstwo. W przeciwnym razie pokonani 

mogą czuć wstyd, upokorzenie, a   nawet   wykazywać   zachowania   agresywne.   Jeśli   uczniowie   

walczą w zespołach, a składy są nierówne dochodzi do konfliktów między grupami i w grupie 

przegranej, której uczestnicy zawsze znajdą "kozła ofiarnego," by przypisać mu winę za 

niepowodzenie. Niestety sama obserwowałam awantury po szkolnych turniejach koszykówki, czy 

siatkówki pełne wyzwisk, a nawet rękoczynów. Potem te konflikty przenoszą się na całe życie szkolne 

i poza szkolne, a w toaletach można przeczytać, co kto o kim myśli. Niejeden "kozioł ofiarny"   po   

przegranej   drużyny   w   sztafecie   wypłakiwał   u   mnie   swoje nieszczęście.   Duże   znaczenie   w   

motywowaniu   uczniów   do   nauki   ma osobowość   nauczyciela:   sukces   odniesie   nauczyciel   

miły,   życzliwy, wyrozumiały, sprawiedliwy, spokojny, ale wymagający i konsekwentny. Absolwenci 

przychodząc do szkoły w odwiedziny pytają zwykle o nauczycieli,  

którzy byli wymagający, tych zapamiętują na długie lata i oceniają pozytywnie. Uczniowie nie cenią 

wygórowanych ocen, gdy mają poczucie, że na nie nie zasłużyli.    
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Nauczyciel   powinien   zawsze   dążyć   do   tego,   by   uczeń   podejmował wysiłek zdobywania 

kompetencji i wiedzy dlatego, że jest to jego wewnętrzną potrzebą, a więc powinien używać takich 

metod, które przekształcą motywację zewnętrzną w motywację wewnętrzną.  

 

 

 

Motywacja   wewnętrzna   związana   jest   z   potrzebą   samodeterminacji, poczucia że robię coś, bo 

chcę, bo mnie to interesuje i sprawia przyjemność. Aby   tak   było   uczeń   musi   dysponować   

odpowiednim   poziomem   wiedzy i kompetencji dla zdobywania kolejnych umiejętności.  

 

By rozwijać wewnętrzną motywację ucznia należy:  

 pielęgnować wrodzoną potrzebę samorzutnego uczenia się, poznawania i badania otaczającej 

rzeczywistości, czyli stwarzać jak najwięcej sytuacji umożliwiających   uczniom   samodzielne   

poznawanie,   pozwalać eksperymentować, wykorzystywać zainteresowania uczniów,  

 obudzić ciekawość dla nauki szkolnej poprzez stosowanie odpowiednich metod nauczania: 

stawianie problemów do rozwiązania, zachęcanie do dyskusji, pozwalanie na własną 

interpretację zagadnień,  

 wyzwalać ambicję  poprzez  stosowanie  pochwał, dostrzeganie wysiłku ucznia, wskazywanie 

analogii do poczynań ludzi ważnych,  

 pokazywać perspektywy dalszego kształcenia, a nawet pracy zawodowej,  

 przekonać o praktycznej przydatności nauki szkolnej,  

 pracować   nad   pozytywnym   nastawieniem   do   nauki,   która   jest najnaturalniejszą 

funkcją człowieka, podobnie jak spanie czy oddychanie - właściwą każdemu człowiekowi od 

momentu urodzenia. Małe dziecko z ogromną łatwością przyswaja przecież codziennie 

dziesiątki nowych informacji.  
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Kształcenie szkolne powinno być przyjemne zarówno dla nauczycieli  

jak i dla uczniów, dlatego planując drogę do osiągnięcia   wyznaczonego   celu   należy   wybierać,   

kiedy   tylko   można,   takie działania,   które   wydadzą   się   uczniom   nagradzające.   Np.   lekcja   

przyrody w terenie, czy lekcja polskiego w pracowni komputerowej. 

  

Ogromne znaczenie dla motywacji ma podnoszenie wiary w siebie. Dlatego warto uświadamiać 

uczniom ich mocne strony, ale wskazywać także te słabsze,   nad   którymi   muszą   pracować.   Na   

godzinie   wychowawczej   można porozmawiać z uczniami o ich mocnych stronach i zaproponować 

zrobienie medalu   za   to,   co   jest   tą   mocną   stroną.   Dobrze   by   było   popracować   nad 

dyspozycją   intelektualną   dziecka,   która   może   wpłynąć   na   lepszą   pracę i osiąganie szkolnych 

sukcesów, i przed lekcją przeprowadzić krótkie ćwiczenia naprzemienne, które przyniosą odprężenie i 

koordynację pracy obydwu półkul mózgowych. 

 

 

„Przeciętny nauczyciel mówi.  

Dobry nauczyciel wyjaśnia. 

 Lepszy nauczyciel demonstruje.  

Wspaniały nauczyciel inspiruje.” 

 W.A Ward 

ROZDZIAŁ 1 

Teorie motywacyjne a motywowanie uczniów do nauki 

 

 

 

W   encyklopediach   i   słownikach   znaleźć   można   różne   określenia   słowa „motywacja”. 

Najczęściej jednak pojęcie to omawia się według trzech koncepcji:  
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 motyw jako przyczyna wszelkiego działania,  

 motyw jako potrzeba,  

 motyw jako pobudka do działania świadomego i celowego.  

                            

Proces motywacyjny  składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem  zaś   określa   się   

przeżycie   pobudzające   człowieka   do   działania, powstrzymujące go lub przeszkadzające jego 

wykonaniu. Motywacja to wrodzona, naturalna zdolność do uczenia się w aktywny sposób.  

 

Cztery rodzaje teorii motywacji: 

 

 behawioralne teorie wzmocnienia –  wzmocnienie jako główny mechanizm wywołujący   

dane   zachowanie   i   podtrzymujący   je   (za   osiągnięcia:   ustne, pisemne pochwały, dobre 

stopnie, odznaki, przywileje, nagrody rzeczowe), 

 teorie   potrzeb   –  zachowanie   jest   odpowiedzią   na   odczuwane   potrzeby (piramida 

potrzeb wg Abrahama Maslowa), 

  teorie   celów   –  cele,   które   określamy   aby   coś   osiągnąć;   jesteśmy   bardziej 

proaktywni, kiedy decydujemy, co chcielibyśmy zrobić i dlaczego chcemy to zrobić, 

 teorie motywacji wewnętrznej –  samostanowienie celów i samokierowanie działaniem, 

nawet jeśli wynika to z potrzeb czy popędów – to jest to według ich własnych planów. 

 

 

 

TEORIE MOTYWACYJNE 

W historii pracy nad motywacją powstało wiele teorii. Wśród nich trzy, możemy wykorzystać w pracy 

z uczniem. Poniżej zajmiemy się nimi. 

 

TEORIA MASLOWA 

  

W 1954 roku Abraham Maslow opracował teorię potrzeb, która stanowiła źródło inspiracji dla wielu 

innych autorów. Maslow budując swoją teorię potrzeb opierał się na osiągnięciach szkoły stosunków 
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społecznych Eltona Mayo. 

 

Postawił on hipotezę, że człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, zaś 

potrzeby te tworzą logiczną hierarchię rozpoczynającą się od potrzeb niższego stopnia, których 

zaspokojenie redukuje niedobory w systemie fizjologicznym (potrzeba pożywienia i wody), a 

kończącą się wyższego stopnia potrzebami osobistymi i abstrakcyjnymi. 

 

Hierarchia potrzeb: 

 

1. Potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek); 

2. Potrzeby bezpieczeństwa; 

3. Potrzeby społeczne (przyjaźń, miłość); 

4. Potrzeby szacunku; 

5. Potrzeby samorealizacji. 

 

 

Maslow był przekonany, że potrzeby wyższego stopnia mogą się pojawić tylko wtedy, gdy są 

zaspokojone potrzeby niższego stopnia. Oprócz wymienionych pięciu potrzeb, Maslow wyróżnił 

również tzw. potrzeby dodatkowe. Przez potrzeby dodatkowe należy rozumieć takie, które mogą 

ujawniać się tylko u niektórych ludzi. Dla przykładu mogą to być potrzeby wiedzy, czy też potrzeby 

estetyczne. Zdaniem Maslowa trudno jest o nich cokolwiek powiedzieć, gdyż nie zostały jeszcze 

dogłębnie poznane, ale można próbować wiązać je z potrzebami samorealizacji. 

 

Potrzeba statusu i awansu 

Potrzeby społeczne 

Potrzeba bezpieczeństwa 

Potrzeby biologiczne 

Pożywienie, mieszkanie, odzież 

Zabezpieczenie przed bezrobociem,  

Przynależność do 

grupy, organizacji 

Szacunek, 

prestiż 

Potrzeba samorealizacji i rozwoju 
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Zachowanie człowieka według teorii potrzeb określone jest przez dwa prawa: prawo homeostazy i 

prawo wzmocnienia. Pierwsze z nich mówi o dążeniu do równowagi potrzeb niższego rzędu. Oznacza 

to, że niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu będzie naruszać ustaloną równowagę organizmu 

człowieka, zaś ich zaspokojenie będzie tę równowagę przywracać i stan napięcia zniknie. Z kolei do 

potrzeb wyższego rzędu ma zastosowanie prawo wzmocnienia. Według tego prawa zaspokojenie 

wyższych potrzeb nie powoduje ich zaniku, lecz wręcz przeciwnie, człowiek odczuwa je jako 

przyjemne i będzie dążył do ich wzmocnienia. Struktura występowania określonych potrzeb związana 

jest z osobowością człowieka. Wraz z rozwojem osobowości zauważa się większą motywację do 

zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. 

 

Przesłania teorii Maslowa: 

1. Potrzeby zależą od wieku, płci, sytuacji. 

2. Poziom zaspokojenia danej potrzeby, zmienia się w czasie, w zależności od stopy życiowej, 

sytuacji rodzinnej. 

3. Nie zawsze zaspokojenie potrzeby niższego rzędu warunkuje powstanie potrzeby wyższego 

rzędu - mogą być zaspokajane równocześnie lub w odwrotnej kolejności. 

4. Potrzeby niższego rzędu, nie zaspokojone stają się dominantą motywacji, natomiast 

zaspokojone przestają pełnić funkcje motywacyjne. 

 

Potrzeby wyższego rzędu są niemożliwe do wygaszenia, gdyż ich zaspokajanie potęguje 

oddziaływanie motywacyjne. 

 

Rozpoznawanie potrzeb:   

 

Podstawowe potrzeby fizjologiczne: 

 co jest mi potrzebne teraz, w tej chwili? 

 czy chcę pić? jeść? 

 czy jestem wypoczęty? 

 

Bezpieczeństwo: 

 czy to miejsce jest bezpieczne? 

 na czym polega moja rola? 

 czy czuję się bezpiecznie? 
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Kontakt społeczny: 

 jak się czuję wśród ludzi, którzy mnie otaczają? 

 czy rzeczywiście czuję się częścią zespołu? 

 jakie bym wprowadził zmiany w tym miejscu, gdybym mógł to zrobić? 

 

 

Uznanie - potrzeby związane z ego: 

Potrzeby związane z: 

 poczuciem własnej wartości (wiara w siebie, niezależność, osiągnięcia, wiedza),  

 tym, jak się jest spostrzeganym przez innych (status, uznanie, docenienie, 

szacunek). 

Potrzeby z tego poziomu rzadko bywają całkowicie zaspokojone. 

 czy ta nauka zasługuje na to, bym ją wykonywał? 

 czy zdobywam umiejętności ważne dla mnie? 

 czy lubię sam siebie w szkole, w klasie? 

 

Samorealizacja: 

 czy wykorzystuję w tej szkole, klasie wszystkie swoje umiejętności, czy się uczę i 

rozwijam? 

 czy jestem dumny z przebiegu swojej nauki? 

 czy doskonalę to, co w sobie cenię? 
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Popatrz na potrzeby ucznia z niepełnosprawnościami przez pryzmat potrzeb Maslowa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYCHOTOMIA POTRZEB DAVIDA MCCLELLANDA 

David McClelland wraz ze współpracownikami w latach pięćdziesiątych rozpoczął badania skupiając 

się na potrzebach wyższego rzędu rozpoznanych przez Maslova. 

Teoria McClellanda opiera się na założeniu, że jednostka posiada potrzeby w trzech zakresach: 

 osiągnięć: potrzeby wykonania i demonstrowania swoich koncepcji albo mistrzostwa 

 afiliacji: potrzeby miłości, przynależności, powiązania 

 władzy: kontroli. 

Teoria McClellanda zakłada, że ludzie uczą się potrzeb przez doświadczanie w ich konkretnych 

kulturach. Wraz ze współpracownikami za pomocą testu TAT (Thematic Apperception Test) zbadał 

poziomy tych potrzeb. Osoba miała napisać krótkie opowiadanie o każdym z serii obrazków. 

Opowiadania były punktowane zależnie od liczby odniesień do: osiągnięć, dominowania, 

kontrolowania, wywierania wpływu na innych, interakcji społecznych i obecności innych osób. 
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W ramach OSIĄGNIĘĆ zostały zidentyfikowane 3 charakterystyczne cechy ludzi z dużą potrzebą 

osiągnięć: 

 bardzo silna chęć przyjęcia osobistej odpowiedzialności za wykonanie zadania, uciekanie się 

do pomocy wyłącznie osób kompetentnych i tylko w przypadku absolutnej konieczności, 

 podejmowanie dobrze skalkulowanego ryzyka przy stawianiu sobie ambitnych, ale realnych 

celów 

 chęć poznania oceny ich wyników niezależnie od tego, czy będzie ona pozytywna czy 

negatywna. 

Osoby takie są bardzo uczciwe, otwarte, skoncentrowane na zadaniach. 

W ramach AFILIACJI zostały zidentyfikowane 3 charakterystyczne cechy ludzi z dużą potrzebą afiliacji: 

 silne dążenie do pozyskania aprobaty, 

 możliwość ulegania autorytetom, lub ludziom na których uznaniu zależy, 

 szczere zainteresowanie uczuciami innych. 

Osoby z tej grupy, dzięki swoim cechom charakteru, są idealni do pracy w grupie. Tu są najbardziej 

wydajni i zadowoleni. Nie spełniają się natomiast w roli lidera. 

W ramach WŁADZY zostały zidentyfikowane 3 charakterystyczne cechy ludzi z dużą potrzebą władzy: 

 wpływania lub kierowania innymi, 

 kontrolowania innych, 

 utrzymywania stosunków z innymi według relacji lider - naśladowcy. 

Należy tu podkreślić, że istnieją dwie potrzeby władzy: społecznej (współpraca z grupą) i osobistej 

(jednostka chce osiągać sukces dzięki osobistym działaniom). 

Każdy człowiek może demonstrować swoją potrzebę jawnie lub skrycie. Dotyczy to również każdego 

ucznia.  

 

 

POTRZEBA OSIĄGNIĘĆ - zalecenia dla nauczyciela: 
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Uczniowie z potrzebą osiągnięć lubią wyzwania, trudne i ambitne ale realne zadania, biorą  

za nie odpowiedzialność, oczekują informacji zwrotnych. 

 

Zalecenie 1: 

Zalecenie 2: 

Zalecenie 3: 

Zalecenie 4: 

 

POTRZEBA WŁADZY - zalecenia dla nauczyciela: 

Uczniowie z potrzebą władzy  lubią (rządzić) kontrolować innych, cenią rywalizację  

i pozycję, dążą do dominacji aby wykazać wyższość, niedostatecznie troszczą się o efekty pracy (stąd 

wymagają kontroli). 

 

Zalecenie 1: 

Zalecenie 2: 

Zalecenie 3: 

Zalecenie 4: 

 

POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI - zalecenia dla nauczyciela: 

Pracownicy z potrzebą przynależności podczas wykonywania zadań oczekują akceptacji, lubienia i 

współdziałania. 

 

Zalecenie 1: 

Zalecenie 2: 
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Zalecenie 3: 

Zalecenie 4: 

 

POZIOMY LOGICZNE DILTSA 

 

Dla wielu współczesnych model Maslova jest przestarzały, lub niepełny. Robert B. Dilts odświeżył 

spojrzenie na funkcjonowanie człowieka.  Jest ono kilkupłaszczyznowe i pozwala trafnie 

zidentyfikować problem i skupić się przy jego rozwiązywaniu na  jednym z wybranych poziomów, aby 

uzyskać wymierne rezultaty poprawy efektywności i motywacji.  

 

Koncepcja Dilts’a zakłada, że człowiek efektywny i zmotywowany to człowiek, który posiada harmonię 

między poziomami swego funkcjonowania:  np. jego codzienne zadania pozwalają mu wykorzystywać 

jego umiejętności.  Albo jego codzienne zadania umożliwiają mu realizację tego, co jest dla niego 

ważne w życiu: w samej pracy albo poza nią.  

 

Skuteczne motywowanie jest możliwe wówczas, gdy będziemy umieli rozpoznawać i rozwiązywać 

problemy na każdym z wymienionych poziomów. Jeżeli jakiś poziom nie jest zharmonizowany z 

innymi, będzie przeszkodą w osiąganiu określonego celu. Przykładem  są osoby, które choć potrafią 

być innowacyjne, ale nie uważają innowacji za rzecz ważną (nie jest ona dla nich wartością), dlatego 

rzadko wcielają w życie nowe pomysły.  W tym wypadku brak harmonii między umiejętnościami a 

wartościami powoduje brak motywacji i efektów. Brak harmonii  generalnie powoduje więc 

niewykorzystywanie swoich zasobów, frustrację, zniechęcenie i wypalenie.  

 

Każde zdarzenie można opisać na sześciu poziomach.  

 

Są nimi: 

1. Otoczenie (środowisko) – gdzie? 

2. Zachowanie – co? 
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3. Umiejętność – jak?  

4. Wartości/przekonania – dlaczego? 

5. Tożsamość – kto?, kim jestem? 

6. Duchowość – dla kogo?, dla jakiej idei? 

 

Inaczej rzecz ujmując:  

 
Problem wielu osób polega na tym, że rozpatrują dane zdarzenie nie na wszystkich poziomach, a tylko 

na kilku, lub nawet na jednym. Takie zachowanie może być przyczyną niezrozumienia swojego 

własnego postępowania. 

 

Przykładowe pytania zadawane z uwzględnieniem poziomów logicznych: 

 

1. Co zaobserwowałeś w swoim otoczeniu? Jaki to ma wpływ na Ciebie? 

2. Jakie wnioski wypływają z twojego otoczenia? 

3. Jakie wnioski wyciągasz ze swojego działania? Na czym polega Twoje działanie? Co teraz zrobiłeś? 

4. Co możesz powiedzieć o swoich umiejętnościach? Co było świetnie? Co trzeba dopracować? 

5. Jak do Twojego działania mają się Twoje przekonania? Co z nich wynika? Twoje przekonania są 

zgodne z tym co robisz? 
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6. Jakie nowe przekonania możesz wyciągnąć ze swojego działania? 

7. Jakie nowe wartości? Jak one wpływają na Twoje dotychczasowe wartości? 

8. Wykonałeś działanie. Jak ono wpłynęło na Twoją tożsamość (na to kim jesteś)? Jesteś dalej tą samą 

osobą? Chcesz coś zmienić w sobie? Co? 

9. Dla jakich idei wykonałeś ostatnie działanie? Wykonałeś je dla idei, czy dla jakiegoś innego 

powodu? 

 

Poniżej przedstawiam dokładniej poziomy, na których funkcjonuje człowiek. Wyróżnia je narastający 

poziom skomplikowania a jednocześnie wpływu na nasze życie: 

 

Poziom  Czego dotyczy? 

 

Środowisko  Tworzy kontekst zewnętrzny wraz z jego możliwościami i ograniczeniami 

(kontekst rynkowy,  geografia terenu, w  którym działamy, reakcje ludzi)  

Odpowiada na pytania: gdzie i kiedy działamy? 

 

Zachowania  To działania i reakcje osoby w danym środowisku. Działania te w dużej mierze 

skupiają się na realizacji codziennych zadań.  Tradycyjnie wokół tego obszaru 

skupia się zarządzanie.  

Odpowiada na pytanie: co robimy w naszym środowisku? 

 

Zdolności  To zasoby danej osoby polegające na umiejętnościach oraz sposobach, które 

umożliwiają realizację zadań. 

Odpowiadają na pytanie: „jakim sposobem działam?/dzięki jakim 

umiejętnościom?” 

 

Przekonania  To bateria założeń, samospełniających się przepowiedni, które wyjaśniają, jaki 

jest świat/my sami/inni ludzie.  Człowiek wyjaśnia nimi swoje działanie oraz 
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zdolności.  Są jego prywatną teorią na świat.  

Odpowiadają na pytanie: „dlaczego tak działam?/dlaczego nie działam?” 

 

Wartości  To  głębokie motywy działania. Nadają sens działaniu jeśli są z nim 

zharmonizowane. Dają poczucie celowości. 

Odpowiadają na pytania: po co to robić?/co ważnego dzięki temu mam? 

 

Tożsamość  Obejmuje głęboko zinternalizowaną rolę danej osoby w danym środowisku. 

Wyznacza obszar, z którym dana osoba w pełnie się utożsamia – jest jego 

częścią. 

Odpowiada na pytanie: kim ja jestem? 

 

Misja – sfera 

duchowa  

Odnosi się do większego systemu, w którym działamy i do którego 

przynależymy. Pozwala wpływać na poczucie spełnienia. 

Odpowiada na pytanie: kto i co jeszcze? 

 

 

Twoim zadaniem jest przyjrzeć się swemu funkcjonowaniu, jako nauczyciela.  Umożliwi Ci to 

udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania. Zwróć uwagę na poziom harmonii między 

poziomami. 

 

ŚRODOWISKO:   

1. W jakim środowisku działasz?  Opisz to środowisko: warunki lokalowe, otoczenie, narzędzia, 

ludzie z twego zespołu i spoza niego. 

2. Jak środowisko wpływa na Twoje działania? 

3. Jak i gdzie najczęściej występujesz w roli menedżera? 

4. Czego naprawdę potrzebują Twoi uczniowie? (jakie mają problemy?/czego chcą?) 

5. Co możesz i chcesz zmienić w swoim środowisku? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZACHOWANIA:  

1. Co należy do Twoich głównych zadań? 

2. Jakie masz zadania zawodowe? 

3. Na ile przybliżają Ciebie do realizacji moich celów? 

4. Realizacja jakich zadań jest krytyczna dla realizacji celów? 

5. Jakie zadania/zachowania lubisz? 

6. Jakie Twoje  zachowania są szczególnie skuteczne w Twoim środowisku i są wg Ciebie warte 

kontynuacji/intensyfikacji? 

7. Jakie zachowania bywają nieskuteczne i  chcesz je zmienić/powiedzieć im STOP? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

1. Z jakich zdolności/umiejętności korzystasz, by realizować zadania w Twoim środowisku?  

2. Z jakich umiejętności/ zdolności korzystasz, by dbać o efektywność swoich uczniów? 

3. Co jest Twoją mocną stroną? 

4. Jakich umiejętności Ci brakuje? 

5. Jakie masz sposoby osiągania swoich celów? 

6. Jakie umiejętności chcesz rozwijać, by lepiej działać w swoim środowisku? 

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRZEKONANIA: 

1. Dlaczego tak funkcjonujesz w swoim zespole? – jakie założenie Ci przyświeca? 

2. W co wierzysz, jako menedżer?  

3. Jakie przekonania o szkole, klasie, uczniach, ich rodzicach Ciebie wzmacniają/ rozwijają?   

4. Jakie przekonania o  szkole, klasie, uczniach, ich rodzicach Ciebie ograniczają?  

5. W jakie prawdy w świecie edukacji wierzysz? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WARTOŚCI: 

1. Jakie wartości naprawdę cenisz działając w tym środowisku?/co jest dla Ciebie naprawdę 

ważne? 

2. Co ważnego masz dzięki temu, co robisz  i jak działasz? 

3. Jakie z  ww. wartości wspierają Twoje cele a jakie się  z nimi rozmijają? 

4. Jak można je lepiej zharmonizować/poszukać części wspólnej? 

5. Jakie wartości są ważne w Twoim zespole uczniów? Jak możesz je upowszechnić? 

6. Jak możesz bardziej zharmonizować swoją pracę z Twoimi wartościami? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TOŻSAMOŚĆ: 

1. Jaka jest Twoja rola w klasie?/jaka w szkole? – kim jesteś dla innych? 

2. Co to dla Ciebie znaczy/nie znaczy? 

3. Jaką rolę chcesz pełnić, by być bardziej efektywny? 

4. Jakiej roli oczekują od Ciebie Twoi uczniowie i współpracownicy? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MISJA: 

1. Po co to robisz? 

2. Ku czemu zmierzasz, jako nauczyciel? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TEORIE MOTYWACJI A PRACA Z UCZNIEM  

Na podstawie artykułu Mirosławy Brasławskiej – Haque. 

 

Ideałem jest motywacja wewnętrzna. 

Osiągnięcia szkolne uczniów zależne są od wzajemnego układu i współdziałania różnorodnych 

bodźców składających się na tzw. motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną.  

 

Do najważniejszych składników motywacji zewnętrznej zaliczamy:  

 osobowość nauczyciela,  

 ocenę szkolną,  

 nagrodę i karę,  

 sytuację rodzinną ucznia.  
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Składnikami motywacji wewnętrznej są:  

 bezinteresowna potrzeba zdobywania i rozumienia wiedzy,  

 zainteresowanie nauką szkolną,  

 ambicje,  

 plany i dążenia życiowe,  

 przekonanie uczniów o praktycznej przydatności zdobywanej wiedzy.  

 

 

 

Aby nauczyciel odgrywał rolę osoby motywującej powinien: 

 poznać   każdego   ucznia,   jego   indywidualne   potrzeby   i   zainteresowania, a informacje 

te wykorzystać aby celom nauczania nadać odpowiednią strukturę umożliwiającą każdemu 

uczniowi realizację własnych celów i zapewniającą poczucie sukcesu,  

 stworzyć   uczniom   szansę   realizacji   takich   celów   nauki,   jakie   są   dla   nich osobiście   

ważne;   skłaniać   ich   do   tego   aby   przejmowali   osobistą odpowiedzialność za własną 

naukę i aktywnie się w nią angażowali,  

 tworzyć pozytywny klimat społecznego i emocjonalnego wsparcia, w którym uczeń jest 

szczerze doceniany i szanowany,  

 pomóc uczniom poznać i docenić samych siebie,  

 umieć przekształcić klasę w środowisko motywujące uczniów,  

 wyrabiać   u   uczniów   przekonanie   o   rozszerzaniu   i   pogłębianiu   treści programowych 

sięgając do czasopism, książek, itp.,  

 uświadamiać uczniów o bezinteresownej potrzebie zdobywania wiedzy,  

 przyczyniać się do powstawania pożądanych zainteresowań,  

 rozwijać ambicję wykonywania każdego zadania w sposób jak najlepszy,  

 zachęcać   do   uczestnictwa   w   kółkach   zainteresowań   (szkolnych i pozaszkolnych)   w   

celu   kształtowania   pozytywnej   postawy   emocjonalno- poznawczej wobec danego 

przedmiotu,  

 zwracać uwagę na potrzebę uzyskiwania dobrych i bardzo dobrych ocen a nie zadowalać się 

ocenami dopuszczającymi,  

 wyrabiać u uczniów przekonanie, że każda ocena niedostateczna winna być poprawiona, 

 wiązać jakość uzyskiwanych ocen z planami i perspektywami na przyszłość,  

 umiejętnie stosować kary i nagrody.  
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Twoje pomysły na to, abyś odgrywał role nauczyciela motywującego uczniów:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody wspierające wiarę w siebie jako ucznia:  

 programowanie drogi do sukcesu (nieprzerwane postępy przy umiarkowanym wysiłku),  

 pomaganie uczniom w ustanawianiu celów, ocenianiu postępów i dostrzeganiu związku 

między nakładem pracy a efektami,  

 przedkładanie   merytorycznej   informacji   zwrotnej   nad   oceny   i   porównania z innymi 

uczniami,  

 stosowanie zabiegów wychowawczych wobec uczniów z objawami syndromu porażki,  

 wpływanie na zmianę postaw uczniów osiągających słabe wyniki; zachęcanie ich   do   

podejmowania   zadań   o   właściwym   dla   nich   stopniu   trudności; pokazywanie, że 

porażka może inspirować a nie przygnębiać.  

 

Metody motywowania za pomocą zachęt zewnętrznych:  
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 chwalenie   i   nagradzanie   uczniów   za   sprostanie   kryteriom   wykonania   lub miarom 

postępu,  

 chwalenie i nagradzanie tak, by uczniowie docenili wyniki uczenia się,  

 kierowanie   uwagi   uczniów   na   praktyczną   wartość   nauczonych   wiadomości i 

umiejętności,  

 wprowadzanie elementów zdrowej rywalizacji.  

 

 

Twoje pomysły na motywowania za pomocą zachęt zewnętrznych: 

 

 

 

 

 

 

 

Metody nawiązywania do wewnętrznej motywacji uczniów:  

 wychodzenie   naprzeciwko   uczniowskiej   potrzebie  autonomii;   zachęcanie uczniów do 

samodzielności w roli ucznia i do dokonywania wyborów,  

 wychodzenie   naprzeciwko   uczniowskiej   potrzebie  kompetencji:   wybieranie czynności,   

które   wymagają   od   uczniów   aktywnego   zachowania i natychmiastowe   dostarczanie   

informacji   zwrotnej;   wzbogacanie   nauczania elementami gier; stawianie zadań 

wymagających zróżnicowanych umiejętności, zadań integralnych i istotnych,  

 wychodzenie   naprzeciwko   uczniowskiej   potrzebie  włączenia;   niech   często mają okazję 

współpracować z kolegami,  

 dostosowanie czynności dydaktycznych do zainteresowań uczniów,  

 wzbogacanie   tradycyjnych   czynności   dydaktycznych   elementami   symulacji i fantastyki,  
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 łączenie   w   czynnościach   dydaktycznych   elementów   praktycznych z inspirującymi 

poznawczo.  

 

 

Twoje pomysły na rozwijanie motywacji wewnętrznej u uczniów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W motywowaniu uczniów do nauki ważne jest również uwzględnianie  ich potrzeb indywidualnych. 

Należy starać się dostosować do uczniowskich upodobań wynikających   ze   zróżnicowania   stylów   

poznawczych,   cech   rozwojowych, zainteresowań właściwych danemu wiekowi i płci, do kultury 

rodziny ucznia i jego szerszego   zaplecza   kulturowego. Nauczyciel   winien   również   pracować   nad   

własnym   poczuciem   skuteczności i poszerzać swoją wiedzę o motywowaniu uczniów oraz związane 

z tym umiejętności.  

 

Strategie motywacyjne z nauczycielskiej praktyki: 

 odgrywanie ról w grach dydaktyczno – symulacyjnych, 
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 metoda projektów, 

 zabawy   dydaktyczne   jako   sposób   powtarzania   materiału   przed sprawdzianem, 

 nawiązywanie do zdarzeń współczesnych lub życia uczniów, 

 zadawanie   do   przeczytania   dodatkowych   treści   (książki,   artykuły, wyszukiwanie 

informacji w Internecie), 

 zadawanie pytań prowokujących do myślenia, 

 zapraszanie członków lokalnej społeczności do wygłoszenia w klasie prelekcji, 

 pokazy filmów, 

 organizowanie uczenia się w grupach, 

 uczenie się przez doświadczenie. 

 

 

 

Ciekawe czynności dydaktyczne zachęcają do nauki, nudne odstręczają. Warto   pamiętać,   by   nie   

stosować   względem   ucznia   określeń  typu:   "ty zawsze jesteś nieprzygotowany" lub "jak zwykle 

nic nie umiesz", gdyż takimi stwierdzeniami klasyfikujemy ucznia i z góry zakładamy, że na nic 

lepszego go nie stać, i nie dajemy mu szansy na poprawę. 

Motywując uczących się należy ułatwić im zrozumieć, że niepewność i niska samoocena leżą u 

podstaw złego zachowania. Uczniowie, którzy mają skłonność do złośliwości,   zwracania   na   siebie   

uwagi   -   chorobliwie   koncentrują   się   na   sobie, zachowują   się   źle,   bo   są   przestraszeni   lub   

niepewni.   Uczeń,   który   wygłupia   się w klasie, może czuć się niepewnie z różnych powodów: czuje 

się mniej zdolny od kolegów, ma kompleksy związane z pozycją społeczną itp. 

Gdy ludzie znajdują się w bezpiecznym, sprzyjającym im otoczeniu, zmniejsza się poczucie strachu i 

niepewności. Dlatego istotną strategią wywoływania motywacji jest tworzenie klimatu wsparcia 

społeczno-emocjonalnego. Klimat ten jest warunkiem utrzymania lub przywrócenia równowagi 

psychicznej uczniów.  

 

Po czym można poznać, że w klasie panują warunki wyzwalające w uczniach to, co w nich 

najlepsze? (Według Merrill Harmin „Duch klasy”)  

 

1. Uczniowie nie sprawiają wrażenia zawstydzonych. Sprawiają wrażenie osób pełnych szacunku dla 

siebie  samych,  świadomych swoich możliwości oraz wiedzących,  że  ich wartość   jako istot ludzkich 
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nie   zależy  od sukcesu lub pochwały. Siedzą wyprostowani. Czują się w klasie bezpiecznie, są 

odprężeni i całkowicie pochłonięci nauką.  

2. Uczniowie z zaangażowaniem zajmują się pracą. Nie oznacza to jednak, że pracują   gorączkowo,   z   

niepokojem   czy   w   napięciu.   W   klasie   panuje umiarkowany gwar i ruch. Nie ma przestojów w 

nauce. Uczniowie nie zerkają na zegarki w oczekiwaniu na koniec lekcji, za to z widoczną 

przyjemnością i zainteresowaniem zajmują się pracą.  

3. Biorą   odpowiedzialność   za   swoje   poczynania.   Dokonują   samodzielnych wyborów, sami 

decydują, kiedy są gotowi do pracy i kiedy ją skończą. Nie trzeba wydawać im drobiazgowych 

poleceń.  

4. Uczniowie dbają o dobre relacje z innymi, także z nauczycielem. Słuchają siebie nawzajem. 

Akceptują innych i czują się akceptowani. Okazują sobie nawzajem szacunek. Nie lekceważą innych i 

sami nie czują się odrzuceni. W sytuacjach   konfliktowych   uczniowie   i   nauczyciele   dążą   do   

znalezienia rozwiązania problemu. Atmosfera panująca w kasie sprzyja wyzwalaniu tego, co w 

każdym z uczniów najlepsze. Uczniowie chętnie ze sobą  współpracują, nie izolują się od grupy; nie 

rywalizują ze sobą.  

5. Uczniowie są uważni. Nie nudzą się, nie starają się tylko przetrwać dnia. Nie podchodzą do swoich 

zadań w sposób bezmyślny. Widać w nich skupienie i twórczy wysiłek. Są świadomi swojego udziału 

w procesie wspólnego uczenia się i są wrażliwi na opinie i uczucia innych uczniów.  

 

Czuwanie nad wyżej wymienionymi warunkami inspirującymi uczniów do nauki powinno być dla 

każdego nauczyciela celem nadrzędnym. Jeśli nauczyciel widzi, że atmosfera   w   klasie   zmienia   się   

na   niekorzyść,   musi   sięgnąć   do   nowych   metod nauczania. Jeżeli: 

 uczniowie   wdają   się   w   utarczki,   obwiniają   się   nawzajem,   tracą   wiarę w siebie – 

obniża się poczucie własnej wartości wśród uczniów, 

 w klasie wyczuwa się apatię – słabnie zaangażowanie, 

 uczniowie stają się   bierni, wykonują tylko to co im się każe – słabnie samodzielność, 

 uczniowie złośliwie odnoszą się do siebie, niektórzy czują się odrzuceni – zanika poczucie 

wspólnoty, 

 uczniowie   są   nieuważni,   znudzeni,   udzielają   bezmyślnych, powierzchownych 

odpowiedzi – słabnie świadome uczenie się. 

 

Nauczyciel,   który   mniej   kontroluje,   a   umożliwia   uczniom   przejawianie autonomii, inicjatywy i 

autoekspresji - tworzy lepsze warunki do nauki i motywacji. W takich   warunkach  uczniowie   

wykazują   większą   kompetencję,   poczucie   własnej wartości.  
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Czynniki warunkujące utrzymanie pozytywnego klimatu w klasie: 

 okazanie  uczniom  szacunku,   poszanowanie  różnic   kulturowych istniejących między 

dziećmi, jasne określenie reguł i sposobów postępowania, 

 nauczyciele   i   uczniowie   powinni   być   zaangażowani   w   określenie   celów i sposobów   

postępowania,   aby   powstało   poczucie   wzajemnie   podzielanej odpowiedzialności i 

wspólnoty, 

 położenie   nacisku   na   uczenie   się   uczniów   i   na   przyjęcie   przez   nich 

odpowiedzialności, 

 stwarzanie przez nauczyciela uczniom sposobności do inicjowania działań oraz do 

podejmowania odpowiedzialności przez dawanie możliwości wyboru - np. wybór 

interesujących tematów, wybór sposobu zademonstrowania czego uczeń nauczył się, 

 nauczyciel nie powinien starać się być zawsze ostatecznym autorytetem, ale dzielić się swoją 

wiedzą z uczniami, 

  akceptowanie i docenianie uczuć i pomysłów prezentowanych przez uczniów, 

 posługiwanie   się   wzorem   osobowym   dla   wykazania   uczniom   wartości poszczególnych   

osiągnięć   (przykład   w   życiu   jest   jednym   z   najlepszych nauczycieli).  

 

 

 

Twoje pomysły na utrzymywanie lub budowanie pozytywnej atmosfery w klasie, w uczniem z 

niepełnosprawnością: 
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Zachowania nauczyciela w stosunku do „słabego” ucznia (Good, Brophy 1997): 

 czeka krócej na odpowiedź słabego ucznia (nim sam odpowie lub wywoła następnego 

ucznia), 

 udziela niewłaściwych wzmocnień słabym uczniom: nagradza nieodpowiednie działanie lub 

błędną odpowiedź, 

 częściej za niepowodzenia krytykuje słabych uczniów, 

  rzadziej za powodzenie chwali słabych uczniów, 

  nie udziela informacji zwrotnej po wypowiedzi słabego ucznia, 

 poświęca mniej uwagi słabym uczniom i rzadziej nawiązuje z nimi interakcje, rzadziej się do 

nich uśmiecha, 

 rzadziej wzywa słabych uczniów do odpowiedzi, 

 słabszych uczniów sadza  w dalszych ławkach, 

 dobrym uczniom przyznaje prawo spierania się o zadawane prace i o oceny, ale nie przyznaje 

tego prawa  uczniom słabszym, 

 ze słabymi uczniami woli kontaktować się raczej indywidualnie niż publicznie, na   pytania   

słabych   uczniów   udziela   odpowiedzi   krótszych   i   uboższych w informacje, 

 gdy   czas   jest   nieograniczony,   rzadziej   stosuje   wobec   uczniów   słabych skuteczne, ale 

czasochłonne metody nauczania, 

 rzadziej   pozytywnie   reaguje   na   pomysły   słabych   uczniów   i   rzadziej   je wykorzystuje. 

 

 

 

Twoje pomysły na utrzymywanie lub budowanie pozytywnej atmosfery w klasie, w uczniem z 

niepełnosprawnością: 
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  Metody   pomagania   uczniom   z   syndromem   porażki.  Włodkowski   radzi,   żeby nauczyciel: 

 zapewnił   tym   uczniom   regularne   sukcesy   (nim   poleci   rozpocząć samodzielną pracę, 

zorientował się, czy uczniowie wiedzą, co mają zrobić, dostarczał informacji zwrotnej po ich 

wypowiedziach, upewnił się, że znają kryteria oceny rezultatów uczenia się, 

 zachęcał do wysiłku, chwaląc za rzeczywiście włożoną pracę, wykazując uznanie dla postępów 

i demonstrując pozytywne oczekiwania, 

 podkreślał osobiste sprawstwo ucznia w toku procesu uczenia się: uczniowie planują   pracę,   

ustanawiają   cele,   dokonują   wyborów   i   sami   kontrolują postępy, 

 wykorzystywał różne formy pracy grupowej dla wzmocnienia pozytywnej samooceny 

(działania, dzięki którym uczniowie doceniają swoje możliwości i spotkają się z uznaniem 

swoich kolegów), 

 dodatkowo warto, by zbadał w jakich sytuacjach lekcyjnych tacy uczniowie czują się 

swobodnie a w jakich czują lęk i dlaczego,   oraz by pomógł uczniom zrozumieć naturę 

takiego lęku i wyposażył ich w umiejętność panowania nad nim (np.: przy odpytywaniu). 

 

Nauczyciele   ciepli   i   troskliwi   mają   większą   szansę   by   skuteczniej motywować uczniów niż 

nauczyciele obojętni lub niechętni. 
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Twoje pomysły na pomaganie słabiej radzącym sobie uczniom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTA DLA NAUCZYCIELA NA SUKCES UCZNIA: 

 

1. Przekonaj ucznia, że naprawdę lubisz go uczyć.  

2. Mów jasno, głośno, wyraźnie, z zapałem.  

3. Dbaj o właściwe tempo mówienia.  

4. Bądź swobodny i baw się razem z uczniem podczas nauki.  

5. Okazuj mu zaufanie.  

6. Wyraźnie określ cele.  

7. Bądź przygotowany do lekcji.  
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8. Przygotowuj ciekawe pomoce naukowe.  

9. Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające uwagę.  

10. Dbaj o dobry nastrój ucznia.  

11. Przypominaj informację, kiedy uczeń zaczyna ją zapominać.  

12. Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego możliwości.  

13. Bądź dla niego oparciem, bądź po jego stronie.  

14. Nie oszukuj go, dotrzymuj przyrzeczeń.  

15. Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.  

16. Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go i zachęć do dalszej pracy.  

17. Chwal za wszystko, co da się pochwalić.  

18. Doceniaj go.  

19. Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi.  

20. Pozwól mu kontynuować Twoją myśl na jego sposób.  

21. Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz.  

22. Rozwijaj jego samodzielność.  

23. Zachęcaj do krytycznego myślenia.  

24. Okazuj mu swoje pozytywne uczucia.  

25. Pokaż mu, że jesteś człowiekiem omylnym i popełniającym błędy.  

26. Stosuj różne metody nauczania - bądź nieszablonowy i ekscytujący.  

27. Odnoś do rzeczywistości to, czego go uczysz - niech praktyka uzupełnia teorię.  

28. Kończ lekcję w takim momencie, żeby miał poczucie niedosytu (jak w dobrym serialu). 
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Twoje pomysły na wspieranie sukcesu ucznia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

Jak motywować uczniów do nauki? 

 

 

Aby mówić o motywacji trzeba się wyjść od tego,  czym ona jest? 

Motywacja to zespół czynności pobudzających do uczenia się. Budzenie chęci. 

 

Osiągnięcia uczniów zależą od: 

 możliwości ucznia, 

 pracy nauczyciela, 
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 świadomości ucznia, 

 środowiska rodzinnego i sytuacji materialnej ucznia, 

 wykształcenia rodziców, 

 atmosfery klasy, 

 grupy rówieśniczej, 

 doświadczeń z dzieciństwa. 

 

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają: 

 zachęcane – uczą się wiary w siebie, 

 otaczane miłością, wyrozumiałością- uczą się cierpliwości, 

 chwalone – wdzięczności, 

 akceptowane – uczą się miłości, lubienia siebie, 

 uznane – uczą się mieć cel. 

 

W rodzinie gdzie zachęca się dzieci do nauki one uczą się chętniej. Motywowanie zaczyna  

się już w przedszkolu. To ważny okres w życiu dziecka. Do 10 lat rozwija się mózg, ważne by 

w tym czasie wspierać dziecko, podpowiadać różnymi metodami rozwój. Osiągnięcia ucznia zależą  

od samoakceptacji, uznania siebie, poczucia własnej wartości. 

Nauczyciel, aby motywować uczniów musi być sam zmotywowany. Powinien być pogodny,  

zadowolony ze swego życia, energiczny, z wiarą podchodzić do uczniów, pozytywnie myśleć. 

Nie   zawsze   tak   się   da.   Mamy   swoje   problemy,   jesteśmy   ludźmi,   czasem   sytuacja   w   

szkolenie sprzyja takiemu myśleniu, więc powinien wtedy powiedzieć uczniom coś o sobie np. „boli 

mnie głowa.” 

 

 

Św. Augustyn powiedział, że trzeba wskazać uczniowi jego mocną stronę. 
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Motywacja nie trwa wiecznie, jest procesem ciągłym. Aby mieć motywację i aby mieli ją  

uczniowie trzeba do czegoś dążyć, mieć ustalony cel. Motywacja wymaga nagrody. Gdy coś uczeń  

zrobi dobrze trzeba pochwalić. Jeśli zrobi coś źle trzeba zareagować, zastosować karę, jednak 

w cztery oczy. 

 

Jesteśmy przyzwyczajeni do roli nauczyciela jako tego najważniejszego w szkole. Nowy  

model nauczyciela, nowa rola to uznać, że najważniejszy w szkole jest uczeń, Nauczyciel przyjmuje  

rolę   przewodnika,   organizatora   procesu   nauczania,   pomocnika   ucznia,   doradcy,   konsultanta.  

Nauczyciel stawia diagnozę. Najpierw trzeba ucznia dobrze poznać, wskazać jego mocne i słabe Dobry 

nauczyciel dobrze uczy każdego. Ocenia motywując, sprawiedliwie. Uczy myśleć, rozumieć świat. 

Pomaga uwierzyć w siebie. Przygotowuje ucznia do przyszłości. 

 

Nauczyciel powinien pracować na trzech kanałach: wzrok, słuch, dotyk. Pomóc uczniom określić ich 

styl uczenia się. Są trzy typy uczniów: utalentowany, mało zdolny, zagrożony. 

 

Współczesny model szkoły to taki, w którym w centrum zainteresowania jest uczeń, jego  

problemy   i   skupienie   się   na   rozwiązywaniu   tych   problemów.   Uczeń   powinien   aktywnie  

rozwiązywać problemy, ma przejąć odpowiedzialność za własną naukę. Współczesny   nauczyciel   

powinien   swoja   prace   planować,   być   komunikatywnym, przygotowanym do publicznych 

wystąpień, powinien współpracować z uczniami, odnosić się do zdobytej wiedzy, doświadczeń. Robić 

ankiety, ewaluację zajęć, tworzyć programy. 

 

Wielu uczniów jest zniechęconych do nauki przez lęk, np.: odpytanie na środku klasy; przez  

stres, że coś mu nie uda się, przez agresję ze strony kolegów, itd. 
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Z badań wynika, że 80% uczniów ma trudności w nauce i jest to związane ze stresem.  

Najefektywniejsza nauka jest wtedy, gdy sprawia radość. Dobry nauczyciel ma w sobie „coś”, rozumie 

ucznia, stawia wymagania, jest konsekwentny, ale też daje możliwość wyboru uczniom (styl 

demokratyczny). 

 

Aby umocnić poczucie własnej wartości: 

 twórz program tak, by wszyscy mogli odnieść sukces, 

  ucz się od osób, które mają osiągnięcia w danej dziedzinie, 

 skup się na sześciu podstawowych czynnikach: 

  bezpieczeństwie fizycznym i emocjonalnym, 

 własnej tożsamości, 

 przynależności, 

 kompetencji, 

 misji. 

 

 

Nie mów do ucznia: „głupie pytanie”, „popisz się”. 

 

 

 

Motywacja   i   wydajność   wzrastają,   gdy   uczniowie   osiągają   wyznaczone   cele.   Uczeń  

powinien myśleć pozytywnie, wierzyć we własne możliwości. Także ze strony nauczyciela ważne  

jest by nastawić się pozytywnie do ucznia, dać mu szanse, nie zamykać się. 

 

Jedną z metod pracy z uczniami jest praca w grupie. Jak ją poprowadzić? 
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Grupa nie powinna być liczniejsza jak maksymalnie 5 osób. Należy mówić w swoim imieniu.  

Uwrażliwić na to, by słuchać innych, nie przerywać w trakcie wypowiedzi. Szanować czas i nie  

oceniać wypowiedzi. Być tolerancyjnym i życzliwym. Uprzedzenia zostawić dla siebie. Pracować  

w kole. Brać pod uwagę pracę wszystkich uczestników grupy. Dobrą   atmosferę   tworzy   się   

siadając   w   kole.   Praca   powinna   przebiegać   w   określonymi pilnowanym czasie. 

 

Kierujący pracą w grupie powinien się uśmiechać, pytać, prosić, także doceniać własne pomysły.  

Podczas dzielenia na grupy nie rób tak jak chcą uczniowie, mieszaj osoby. Na motywację uczniów ma 

także wpływ otoczenie: sala lekcyjna, szkoła na zewnątrz i wewnątrz. Relacje między uczniem i 

nauczycielem powinny być dobre. Jeśli trzeba – porozmawiać w cztery oczy. Trzeba kierować się w 

nich sercem. Aby dobrze obserwować ucznia trzeba umieć go słuchać. Ważna jest wtedy 

koncentracja, kontakt wzrokowy, lekkie pochylenie ciał a, zachęcające zwroty, także powściągliwość 

w wyrażaniu własnego zdania. Można parafrazować np.(czy dobrze cię   rozumiem),   empatia.   

Okazywać   szacunek,   akceptację,   nie   udzielać   „dobrych   rad”, powstrzymywać się od 

moralizowania i osądzania, nie podnosić głosu (ściszać głos). 

 

Barierą w komunikowaniu jest krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie. 

 

Błędy popełniane w komunikacji z uczniami to: 

 nakazywanie, 

  ostrzeganie, groźba, 

 moralizowanie, 

  głoszenie kazań, 

 „powinieneś?”, „musisz”, 

  dawanie rad, sugerowanie, 

 robienie wykładu, 

 krytykowanie, 

 ośmieszanie, 

 wydawanie ocen pozytywnych, 

 pocieszenie, 

 wypytywanie, 

 dowcipkowanie. 

 

Komunikacja z uczniem może być werbalna i niewerbalna. 



 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ W RAMACH EUR OPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 

Komunikacja   niewerbalna   odbywać   się   może   przez   obserwacje   sposobu   siedzenia,   

mówienia, patrzenia, wyglądu ciała, otoczenia, wzdychania, płaczu, mimiki twarzy, gestów. 

Na początek trzeba powiedzieć, co było dobre, użyć krytyki w ostateczności. 

 

Krytyka może być motywująca, gdy: 

  jest wybrana odpowiednia pora i miejsce, 

 w cztery oczy, 

  uświadomisz danej osobie, że ją cenisz, 

  patrzysz prosto w oczy, 

  mówisz prawdę, 

 krytykujesz zachowanie a nie człowieka  

  podkreśl dobre cechy danej osoby, 

 ustalisz spotkanie, by przeanalizować zachowanie, 

 mówisz bez ironii, − wyrażasz troskę o ucznia, 

 naprowadzasz, wskazujesz, podpowiadasz. 

 

Motywująca   jest   też   ocena.   Powinna   służyć   wspieraniu   szkolnej   kariery   uczniów. 

W ocenianiu powinno się kłaść nacisk na to, co uczeń umie. Jasno ustalić kryteria oceny razem 

z uczniami i czas. 

 

Na ocenę powinno się składać: 

  50 % samooceny,  

 30% oceny kolegów, 

 20% oceny nauczyciela. 

 

Ocena powinna być: 

 sprawiedliwa,  

 obiektywna,  

 umotywowana, 

 motywująca, 

 zrozumiała. 
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Na motywację uczniów wpływa także atrakcyjność zajęć, metod pracy. Powinno się promować  

różne formy aktywności uczniów. 

 

Metody pracy dzielą się na : 

  problemowe ( wykład, odczyt, instrukcje, opis, pogadanka, opowiadanie), 

 informujące ( aktywizacja, wykład, problem, plakat, mapy mentalne), 

 praktyczne ( pokaz, film, wystawa) 

 programowe ( używanie podręcznika, komputera, maszyn dydaktycznych, testu). 

 

Do czynności motywujących na lekcji zalicza się: 

 upomnienie, 

 kara, 

 stosowanie dodatkowych zajęć, 

 pochwały, 

 przypominanie, 

 stosowanie przykładów, 

 zaciekawienie, 

 interwencja u rodziców, 

 zachęcanie, 

 pobudzanie ambicji, 

 podsuwanie pomysłów, 

 organizacja wzajemnej pomocy,− nagradzanie. 

 

Na brak motywacji wpływa: 

 obrażanie, 

 poniżanie, 

 zła organizacja lekcji, 

 brak pochwały,  

 ośmieszanie. 

 

Co robić, aby motywować? 

 rozbudzać zainteresowania nauczanym przedmiotem, być jego entuzjastą, 

 organizować zajęcia pozalekcyjne np. Koła zainteresowań, 

 nauczyć   korzystania   z   gier   dydaktycznych,   komputerowych,   programów   

telewizyjnych, radiowych, 
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 zachęcać do zadawania pytań, 

 uczyć samodzielnego myślenia przez nagradzanie własnego zdania uczniów, 

 uczyć pozytywnego myślenia, 

 uczyć logicznego myślenia przez nauczanie problemowe, 

 uczyć tolerancji, nie wyśmiewania się, 

 uczyć radości życia i cieszenia się z najdrobniejszych rzeczy., 

 organizować wycieczki, 

 ciekawe metody prowadzenia zajęć, 

 stosować nagrody, 

 dobrze oceniać, 

 ocena niedostateczna też może być mobilizująca (uczeń usiłuje to poprawić), 

 pisać o osiągnięciach uczniów, 

 dobrze organizować lekcje, 

 stosować dodatkowe objaśnienia,  

 dostosować stopień trudności zadań do możliwości ucznia, 

 podać uczniom kryteria ocen i stawiać wymagania, 

 być konsekwentnym. 

 

 

 

Twoje pomysły na to, co możesz robić, aby motywować ucznia: 
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Obserwując sytuacje w szkole wydawać by się mogło, że wielu uczniom nie zależy na  

nauce, robią to z obowiązku. Badania socjologiczne temu przeczą. Wynika z nich, że ponad 65%  

młodzieży uznało naukę za bardzo ważny cel. 

 

Należy   sobie   uświadomić,   że   nauka   dla   ucznia   jest   tym,   czym   dla   dorosłych   praca 

zawodowa.   Wymaga   zatem   od   ucznia   odpowiedniej   dojrzałości   społecznej   i   sprawności  

intelektualnej.   Ważne   jest   by   program   nauczania   był   adekwatny   do   możliwości   ucznia.  

Niezbędnym jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w domu – wydzielony kącik lub  

pokój,   by   uczeń   mógł   spokojnie   pracować.   Czas   przeznaczony   na   naukę   nie   powinien   

być zakłócany żądaniami rodziców czy rodzeństwa do czynienia pewnych posług, głośna muzyka,  

programem telewizji czy rozmową.  

 

Postawa rodziców wychowawców jest ważnym czynnikiem decydującym o osiągnięciach  

szkolnych,   przy   czym   rodzice   są   najważniejszymi   osobami   –   niezmiennymi   wychowawcami.  

Rodzice i nauczyciele musza ze sobą partnerska współpracę, starać się być dla ucznia autorytetem,  

wartościową osoba mającą jasno określony cel życia, jasna motywacje jego osiągnięcia. Uczeń  

musi wiedzieć, że zdobywanie nauki jest jego szansą na rozwój, oknem na świat, przygotowuje do  

umiejętności   wykonywania   zawodu   w   życiu   dorosłym.   Należy   wyjaśnić   uczniowi, 

że niepowodzenia w nauce nie przekreślają tej szansy, lecz są sygnałem do większego wysiłku. 

Reasumując najbardziej skuteczną formą mobilizowania dzieci do nauki jest ścisła, dojrzała  

i rzetelna współpraca rodziców nauczycieli, uwzględniająca możliwości dziecka i troskę o jego  

rozwój. 
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„Dostajesz od ludzi to, co w nich wzmacniasz.” 

Ken Blanchard 

 

ROZDZIAŁ  3 

Komunikacja w procesie oceniania: wzmacniania zachowań 

pożądanych i korygowania zachowań niepożądanych 

 

 

Style pracy z uczniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 3: STYL PARTYCYPACYJNY 

 

 Wyjaśniasz sytuację i cele. 

 

Zachęcasz do podawania pomysłów. 

 

Podejmujesz decyzje wspólnie z 

zespołem. 

 

Zachęcasz do podejmowania 

odpowiedzialności. 

S 2: STYL KONSULTACYJNY 

 

Wyznaczasz cele i zadania. 

 

Wysłuchujesz opinii i pomysłów. 

 

Prowadzisz dyskusje. 

 

Zachęcasz do pracy indywidualnej i 

zespołowej. 
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Twoje wskazówki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 4: STYL DELEGACYJNY 

 

Wyznaczasz cele długoterminowe. 

 

Uczniowie ustalają sposób realizacji 

celów. 

 

Pozostawiasz swobodę i nie 

ingerujesz. 

 

S 1: STYL DYREKTYWNY 

 

Wyznaczasz cele i zadania. 

 

Wskazujesz sposób realizacji zadań. 

 

Określasz standardy i normy 

wydajności. 
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Metoda pracy 3 x P: powiedz – pokaż – przećwicz 

 

POWIEDZ 

 

1. Wyjaśnij zadanie. 
      Opisz dokładnie, co ma zostać wykonane, kiedy i jakich rezultatów oczekujesz. 

2. Przedstaw zadanie w szerszym kontekście. 
            Wyjaśnij, dlaczego zadanie ma być wykonane,  jakie są jego poszczególne etapy, czego 

            dzięki temu zadaniu się nauczy, jakie zdolności i jakie doświadczenie zdobędzie.  

3. Określ standardy. 
            Przedstaw standardy, które obowiązują w zadaniu i czym będziesz się kierował  

        oceniając zrealizowane zadanie.  

 

POKAŻ 

 

4. Pokaż jak zadanie ma być wykonane lub użyj przykładów, wzorców, modeli.  
             Musisz dać uczniowi wiedzę konieczną do wykonania zadania, pokazać sam  

             lub użyć przykładów, wzorców. 

5. Zapewnij wsparcie podczas wykonania zadania.  
            Określ środki niezbędne do wykonania zadania, a następnie dostarcz je.  

            Pomyślne wykonanie zadania może wymagać porad, pracy z innymi, itp. 

6. Przyjmij zobowiązanie. 
            Upewnij się, że uczeń zrozumiał zadanie i przyjął je do realizacji.  

            Podsumuj oczekiwania i potwierdź ich zrozumienie. 

 

PRZEĆWICZ 

 

7. Oceń zadanie i udziel informacji zwrotnych 
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Po wykonaniu zadania podsumuj zadanie i udziel informacji zwrotnych (korygujących lub 

pochwal za poziom wykonania zadania). 

 

 

UDZIEL INSTRUKCJI – Twój scenariusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczenie się według cyklu Kolba: 
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Jak możesz wykorzystać cykl Kolba w pracy z uczniem? 
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Różnice między oceną i opinią 

 

OCENA OPINIA 

To komunikat z  „TY” to komunikat z  „JA” 

„Ty jesteś ...” „Ja myślę, uważam...” 

„Jesteś ...” „Moim zdaniem ...” 

Skupia uwagę na osobie ocenianej Skupia uwagę na konkretnym zachowaniu, usłudze, towarze 

Nadaje etykietę Dotyczy konkretnej cechy określonego zachowania 

Sugeruje, że człowiek „cały” taki jest Dopuszcza możliwość występowania jest i innych opinii w tej 

sprawie 

Jest prawdą absolutną Opinii może być wiele, każdy człowiek może mieć swoją 

własną 

Schemat informacji zwrotnej 

1. Opis sytuacji – wyjaśnienie. 

Powiedz, o co konkretnie chodzi. Bądź: zwięzły, rzeczowy, mów o konkretnej sytuacji. 

  

 2. Uczucia. 

Powiedz, jaki jest twój stosunek do zachowania danej osoby. Mów w swoim imieniu. 

 Np.: „Niepokoi mnie...”, „Przeszkadza mi...”, „Martwi mnie...”, „Nie podoba mi się...”,  

         „Złości/ irytuje mnie...”, „Jest mi przykro...”, „Zależy mi...” 

lub w pozytywie: 

Np.: „Podoba mi się...”, „Cenię...”, „Lubię...”, „Jestem wdzięczny...”, „Jest dla mnie  

              ważne...”, „Cieszę się...” 
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3. Oczekiwania 

Ludzie często mówią czego nie chcą od drugiej osoby, ale zapominają wspomnieć,  

czego chcą w to miejsce. 

Np.: „Oczekuję...”, „Chcę...”, „Wolę...”, „Chciałbym...”, „Zależy mi na...” 

 

4. Rezultaty 

Wspomnij, jakie będą konsekwencje zmiany/ braku zmiany zachowania u danej osoby. 

Zawsze zaczynaj od marchewki: 

Np.: „Będę bardzo zadowolony...”, „Będę wdzięczny...”, „Poprawi to nasze relacje...”. 

 

 

 

Pamiętaj, że chwaląc wzmacniasz zachowania pozytywne u uczniów. Wyrażając krytykę, wygaszasz 

zachowania niepożądane. Aby zachować równowagę stosuj oba narzędzia. Tylko wówczas ona 

mają siłę i moc sprawstwa.  

 

 

Dostajesz od ludzi to, co w nich wzmacniasz. 

Co to oznacza w praktyce? Jeśli chcesz, by jakieś zachowanie częściej się powtarzało – doceń je 

(np.: daj pozytywną informację zwrotną), jeśli chcesz wyeliminować jakieś zachowanie - ukarz je 

(np.: daj negatywną informację zwrotną). 

 



 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ W RAMACH EUR OPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

Brak wzmocnienia pozytywnego to kara. 

Co to oznacza w praktyce? Jeśli nie dajesz pozytywnej informacji zwrotnej, myśląc  

np.: że to normalne, że ludzie robią swoją pracę dobrze i nie należy ich za to chwalić,  

to tak naprawdę „wygaszasz” pożądane zachowania.  

 

Brak wzmocnienia negatywnego to nagroda. 

Co to oznacza w praktyce? Jeśli nie reagujesz , kiedy coś ci się nie podoba,  

to tak naprawdę „nagradzasz i wzmacniasz” właśnie to zachowanie. 

 

 

Udziel pozytywnej informacji zwrotnej uczniowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziel negatywnej  informacji zwrotnej uczniowi. 

 

 

 



 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ W RAMACH EUR OPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4  

Zasady i metody motywowania – podsumowanie 

 

 

1. Zasady ogólne 1.  Twoim najważniejszym celem jest rozwijanie motywacji do 

uczenia się.  

2.  Kształtuj motywację uczniów, nie poprzestawaj na nawiązywaniu 

do motywacji już istniejącej.  

3.  Postaraj się, byś Ty jako człowiek i twoje lekcje były dla  uczniów 

atrakcyjne.  

4.  Kieruj klasą precyzyjnie używając władzy i dzieląc się   nią; 

pamiętaj o wychowywaniu uczniów.  

5.  Uczyń z klasy wspólnotę dydaktyczną, której członkowie  wspólnie 

podejmują czynności dydaktyczne.  

6.  Miej na uwadze cele dydaktyczne ( uczenia się) a nie wykonawcze.  

7.  Ucz tego, czego nauczyć się warto; ucz tak, żeby uczniom łatwiej 

było docenić wartość tego, czego się uczą.  
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8.  Nauczaj z myślą o tym, żeby uczniowie rozumieli, cenili   i 

stosowali opanowaną wiedzę.  

9.  Uwzględniaj oba składniki motywacji: oczekiwanie  i wartość. 

 

2. Metody   

wspierające  wiarę w 

siebie  jako ucznia 

1.  Programuj drogę do sukcesu ( nieprzerwane postępy przy 

umiarkowanym wysiłku).  

2.  Pomagaj uczniom  ustanowić cele, ocenić postępy  i dostrzec 

związek między nakładem pracy a efektami.  

3.  Przedkładaj merytoryczną informację zwrotną nad   

oceny i porównania z innymi uczniami.  

4.  Udzielaj dodatkowej pomocy uczniom zmagającym się z  

niepowodzeniami.  

5.  Stosuj zabiegi wychowawcze wobec uczniów z objawami 

syndromu porażki.  

6.  Pomóż uczniom chroniącym dobre samopoczucie   zastąpić cele 

popisowe dydaktycznymi.  

7.  Wpłyń na zmianę postaw uczniów osiągających słabe  wyniki; 

zachęć ich do podejmowania zadań o właściwym dla nich stopniu 

trudności. 

 

3. Metody 

motywowania za 

pomocą zachęt   

zewnętrznych 

1.  Chwal i nagradzaj uczniów za sprostanie kryteriom  wykonania lub 

miarom postępu.  

2.  Chwal i nagradzaj tak, żeby uczniowie docenili  wyniki uczenia się.  

3.  Kieruj uwagę uczniów na praktyczną wartość  nauczonych 

wiadomości i umiejętności.  

4.  Możesz z rzadka opierać się na rywalizacji, depersjonalizuj ją 

jednak i kieruj uwagę uczniów na cele  dydaktyczne. 

4. Metody 

nawiązywania   

1.Wychodź naprzeciw uczniowskiej potrzebie autonomii; zachęcaj 

uczniów do samodzielności w roli ucznia  i pozwól im dokonywać 
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do  wewnętrznej 

motywacji uczniów 

wyborów.  

2.  Wychodź naprzeciw uczniowskiej potrzebie kompetencji; wybieraj 

czynności, które  wymagają od uczniów  aktywnego zachowania i 

natychmiast dostarczają informacji zwrotnej; wzbogacaj nauczanie 

elementami  gier; stawiaj zadania wymagające zróżnicowanych  

 umiejętności , zadania integralne i istotne.  

3.  Wychodź naprzeciw uczniowskiej potrzebie włączania, niech 

często mają okazję współpracować z kolegami, najlepiej w ramach 

czystych form uczenia się we  współpracy.  

4.  Dostosuj czynności dydaktyczne do zainteresowań uczniów.  

5.   Wzbogacaj tradycyjne czynności dydaktyczne  elementami 

symulacji i fantastyki .  

6.   W czynnościach dydaktycznych łącz elementy praktyczne  

z inspirującymi poznawczo . 

  

5. Metody pobudzania  

motywacji  do nauki 

1.Kształtuj motywację do nauki jako dyspozycję ogólną. W tym celu 

demonstruj własną motywację do nauki , komunikuj właściwe 

oczekiwania i atrybucje,  minimalizuj lęki uczniów  związane z 

wykonaniem .  

2.  Kształtuj oczekiwania uczniów w stosunku do nauki ; wykazuj 

zapał i pasję.  

3.  Pobudzaj motywację do nauki, manipulując składnikami sytuacji: 

odwołuj się do ciekawości, wywołuj napięcie;  materiał abstrakcyjny 

zmień w osobisty, konkretny,  znajomy ; staraj się zainteresować 

zadaniem i pokaż , dlaczego jest istotne; spraw, żeby uczniowie 

wytworzyli  własne motywacje do nauki.   

4.  Stosuj dydaktyczne przybliżanie: stawiaj cele  dydaktyczne, 

formułuj organizujące zapowiedzi, zaplanuj czynności dydaktyczne i 

pytania, tak by uczniowie mogli kształtować i stosować podstawowe 

idee; na własnym przykładzie  pokazuj, jak wygląda myślenie 

ukierunkowane na  zadanie i problem; wywołuj u uczniów 

świadomość metapoznawczą i świadome kontrolowanie strategii  
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 uczenia się ; nauczaj umiejętności samokontrolowanego   

uczenia się.   

5.  Koryguj postawy i zachowanie uczniów zniechęconych i 

zrażonych; pracuj w bliskim kontakcie z nimi,  korzystaj z metody 

kontraktów i systemów zachęt; rozpoznaj, jakie mają 

zainteresowania i buduj na nich ;pomóż im ukształtować i utrzymać 

pozytywne postawy wobec zadań szkolnych i wywołaj w nich 

motywację  do nauki. 

 

6. Uwzględnianie  

potrzeb   

indywidualnych 

1.Jeżeli jest to wykonalne, dostosuj się do uczniowskich   

upodobań wynikających ze zróżnicowania stylów poznawczych cech 

rozwojowych, zainteresowań  właściwych danemu wiekowi i płci, do 

kultury rodziny   ucznia i jego szerszego zaplecza kulturowego.  

2.  Przystosuj się, przedkładaj długofalowe dobro ucznia,  

nad jego aktualne upodobania (jeśli między nimi   

wystąpi konflikt). 

 

7. Podnoszenie  

własnych kwalifikacji 

jako motywatora 

1.  Pracuj nad własnym poczuciem skuteczności ,  atrybucjami 

sukcesu i porażki i poszerzaj swoją wiedzę o motywowaniu uczniów 

oraz związane z tym umiejętności.  

2.  Rozwijaj umiejętności samokontroli metapoznawczej, 

autoregulacji reakcji emocjonalnych i elastyczności w doborze 

strategii motywowania trudnych uczniów (tzn. trzymaj się uparcie 

celu, nie poddawaj  się frustracji nie daj się sprowokować). 
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Twoje wskazówki do motywowania i oceniania uczniów. 

 

Problem Wskazówki do radzenia sobie z nim 

Uczeń nadpobudliwy emocjonalnie 

 

 

 

 

 

 

Uczeń nadpobudliwy ruchowo 
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ROZDZIAŁ 5 

Cele oceniania nauczycielskiego  

 

 

Główne cele oceniania nauczycielskiego są takie same na wszystkich etapach edukacyjnych, choć 

sposób ich realizowania zmienia się w zależności od wieku uczniów.  
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CEL I. INFORMOWANIE  

Ocena nauczycielska jest przede wszystkim informacją formułowaną na potrzeby: ucznia, rodziców, 

nauczyciela, szkoły, systemu edukacji. Komunikat kierowany do ucznia musi być dla niego zrozumiały, 

a więc zależnie od wieku ucznia wyrażony w odpowiedni sposób. Im dzieci młodsze, tym częściej jest 

potrzebny kontakt z rodzicami. Postępy każdego ucznia muszą być również na bieżąco i w sposób 

jasny dokumentowane ( na potrzeby szkoły i systemu edukacji).  

  

CEL II. MOTYWOWANIE  

Motywować uczniów można za pomocą nagradzania i wspierania, ale także przez stosowanie kar. 

Najbardziej skuteczna jest jednak motywacja pozytywna i tym bardziej powinna dominować, im 

uczniowie są młodsi. Warto realizować wszelkie pomysły zachęcające uczniów do nauki. Trzeba mieć 

świadomość, że poza jasnymi i precyzyjnymi kryteriami oceny na jej odbiór mają wpływ formy 

oceniania, również niesformalizowane, niewerbalne, symboliczne. Sam komunikat słowny może być 

również odebrany przez ucznia  zależnie od tonu głosu, spojrzenia, gestu. Nauczyciel musi 

obserwować indywidualny poziom wrażliwości uczniów na ostrzejszy ton czy gest. Uczeń częściej  

bowiem odbiera nauczyciela poprzez gesty niż słowa, więc przekazywane komunikaty mogą czasem 

osiągnąć zupełnie odwrotne do zamierzonych skutki.  

  

CEL III. DIAGNOZOWANIE SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYC  

Wyłowienie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. dysleksja, dysgrafia, wady 

wymowy,...) jest bardzo ważne w każdej szkole. Im wcześniej zostanie wychwycone, tym lepiej dla 

możliwości rozwojowych ucznia. Trzeba pamiętać, że nawet w szkole średniej rozpoczęcie terapii 

uczniów, np. z dysgrafią, ma sens, jeśli wcześniej to zaniedbano. Ważny aspekt pracy w szkole 

średniej to rozpoznanie potrzeb związanych z uzdolnieniami i dążeniami uczniów. Każdy nauczyciel w 

ramach pracy na swoim przedmiocie jest w stanie i powinien poświęcić uwagę zarówno uczniom 

mającym trudności, jak i ponadprzeciętnie uzdolnionym. Jednym i drugim  można przygotować  

ćwiczenia dodatkowe, zaspakajające ich potrzeby. Organizowane w klasie sprawdziany mogą być 

traktowane również jako działanie diagnozujące te potrzeby.  

    

CEL IV. PRZYGOTOWANIE DO SYTUACJI EGZAMINACYJNEJ.  

Najważniejsza z punktu widzenia ucznia forma oceniania jest egzamin. Obecnie czeka on uczniów po 

każdym rodzaju szkoły. Dlatego warto, aby szkoła starała się organizować sytuacje zbliżone do 

egzaminacyjnej w celu oswajania uczniów z tym, co ich spotka. Te przedmioty, z których wiadomości 

są przydatne na egzaminach, uznawane są na ogół za  ważniejsze. W wypadku przedmiotów 
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niewystępujących na egzaminach, wymieniony cel ma dużo mniejszy wpływ na ocenianie 

nauczycielskie. Jeśli jednak konkretna grupa uczniów przygotowuje się do egzaminu z jakiegoś 

przedmiotu, praca świadomego tego celu nauczyciela, im bliżej tego egzaminu, tym bardziej staje mu 

się podporządkowana. Jest to zupełnie naturalne, jeśli tylko szkoła i nauczyciel wychodzą z założenia, 

że ich celem jest pomoc uczniom w pokonywaniu kolejnych progów oraz zapewnienie każdemu  

szansy jak najlepszego rozwoju własnych możliwości. Dobrze zdane egzaminy  zapewniają bowiem 

możliwość wyboru uczelni, w której uczeń chciałby kontynuować naukę, a wymarzony przez ucznia 

kierunek studiów to szansa na satysfakcjonujący zawód i pracę w przyszłości.  

  

CEL V. WDRAŻANIE DO REALNEJ SAMOOCENY.  

Z punktu widzenia przyjętej koncepcji edukacyjnej najważniejsze wydaje się kształtowanie 

uczniowskiej umiejętności samooceny. Szczególnie na wcześniejszych etapach edukacyjnych  duże 

znaczenie ma kształtowanie dojrzałości emocjonalnej. Na  pewno ważne jest wykształcenie u uczniów 

takich cech, jak systematyczność, odpowiedzialność, samokontrola. Wymagania szkoły powinny być 

tak określone, by oczekiwały od ucznia właśnie systematyczności i odpowiedzialności. 

Najważniejszym stopniem dojrzałości emocjonalnej z punktu widzenia szkolnego systemu oceniania- 

jest jednak umiejętność samooceny, świadomość i prognoza rozwoju własnych możliwości  

dokonana przez ucznia. Organizowanie akcji sprawdzających, będących rekomendowanym 

elementem oceniania szkolnego, których wyniki mogą być włączone do oceniania nauczycielskiego, 

służy porównywaniu przez ucznia swoich możliwości z rówieśnikami oraz z wymaganiami czekających 

go w przyszłości egzaminów. Jak najbardziej realnemu ocenianiu możliwości i predyspozycji ucznia 

służą również działania niesformalizowane, takie jak rozmowy z pedagogiem szkolnym, opiekunem  

klasy, pozostałymi nauczycielami. Działania całego szkolnego systemu oceniania może być 

podporządkowane wdrażaniu uczniów do realnej samooceny. Ostateczne osiągnięcie tego celu 

przejawia się w trafnym, zgodnym z możliwościami i zainteresowaniami wyborze przedmiotów 

maturalnych oraz w samodzielnym, odpowiedzialnym  i skutecznym przygotowaniu się do 

egzaminów.   
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