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Motywacja w znacznym stopniu decyduje o tym, w jakim œwiecie ¿yjemy. Jeœli wierzysz, ¿e przytrafi ci siê coœ z³ego, to na pewno Ci siê przytrafi. Jeœli ¿yjesz w przekonaniu, ¿e dooko³a Ciebie egzystuj¹ tylko nieprzyjaŸni ci ludzie, to trudno Ci bêdzie znaleŸæ przyjació³. Jeœli natomiast charakteryzuje Ciê pozytywna postawa wobec œwiata, innych ludzi i wobec samego siebie, bez w¹tpienia przez wiêkszoœæ otoczenia bêdziesz odbierany jako prawdziwy szczêœciarz, a ponadto sam bêdziesz tak
o sobie myœla³.
Motywacja pozytywna to jedna z podstawowych przyczyn osi¹ganych przez nas
sukcesów. Jej brak to czêsta przyczyn pora¿ek. W szkole istnieje uzasadnione przeœwiadczenie, ¿e jeœli idziesz do klasy przekonany, ¿e zdarzy Ci siê coœ przykrego,
to bez w¹tpienia coœ takiego Ci siê przytrafi. Motywacja dzia³a na wiele sposobów.
Przede wszystkim, wierz¹c w swoje mo¿liwoœci, zwracasz wiêksz¹ uwagê na to, co
masz zrobiæ ni¿ na to, co w Twojej pracy mo¿e przeszkodziæ. Ludzie pozbawieni
motywacji skupiaj¹ uwagê przede wszystkim na wyszukiwaniu argumentów potwierdzaj¹cych niemo¿noœæ wykonania okreœlonych zadañ. Ludzie zmotywowani
znaczn¹ czêœæ swojej energii wykorzystuj¹ na poszukiwanie wszelkich sposobów
dotarcia do przyjêtych celów. Ludzie bez motywacji widz¹ dooko³a siebie wy³¹cznie wrogów i przeciwników, a w najlepszym wypadku zazdroœników, którzy na
pewno za ka¿dym razem Ÿle skomentuj¹ wszelkie ewentualne osi¹gniêcia, które
mog³yby siê kiedyœ przytrafiæ. Osoby zmotywowane pozytywnie dostrzegaj¹
przede wszystkim okazje – ka¿da spotkana osoba mo¿e mi pomóc, z ka¿dej sytuacji mo¿na wyci¹gn¹æ jak¹œ naukê, pozbawione motywacji mówi¹: „wiedzia³em,
¿e siê nie uda”. Ludzie, którzy na³adowani s¹ motywacj¹ pozytywn¹, nawet kiedy
im coœ nie wyjdzie, z regu³y potrafi¹ stwierdziæ: „no dobrze nie uda³o siê, jednak
spójrzmy na to z innej strony, wyci¹gnijmy wnioski i nauczmy siê, jak na przysz³oœæ nie pope³niæ tego samego b³êdu”. Wiemy ju¿, jacy powinni byæ nasi uczniowie, ale czy wiemy, jak postêpowaæ, aby tacy byli?
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3. DLACZEGO MOTYWACJA W SZKOLE
JEST WAŻNA?
Ka¿dy, kto uczy, a tak¿e ka¿dy, kto sam podejmuje trud uczenia siê wie doskonale,
jak du¿e znaczenie ma motywacja. Proces uczenia siê, ze wzglêdu na d³ugotrwa³oœæ
i intensywnoœæ, z regu³y wymaga wiele wysi³ku. Ponadto nauka w szkole ³¹czy siê
z tak zwan¹ nagrod¹ odroczon¹ i nawet w sytuacji ca³kowitego lekcewa¿enia obowi¹zków pozwala na ró¿ne sposoby unikn¹æ zas³u¿onej kary. W rezultacie dwa
g³ówne powody, dla których zdaniem wielu osób warto siê uczyæ, nie maj¹ prawie
¿adnego znaczenia. Ponadto oba te czynniki nale¿¹ do zestawu bodŸców zewnêtrznych, a wiêc mniej skutecznych, o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci opracowania.
Prawdziwa motywacja to posiadanie intensywnego bodŸca wewnêtrznego, który nieustannie przypomina, ¿e musimy byæ bardziej aktywni. Czy kwestiê kszta³towania
motywacji wewnêtrznej mo¿na pozostawiæ tylko rodzicom albo liczyæ na to, ¿e
uczeñ sam siê weŸmie w garœæ i skupi siê na tym, co dla niego najwa¿niejsze? Czy
mo¿na te postawy, w tym tak¿e postawy rodziców, kreowaæ przez odpowiedni¹ organizacjê pracy szko³y i nauczycieli, przez w³aœciwie budowany system motywacyjny oraz odpowiednie umiejêtnoœci i w³aœciwe zastosowanie wybranych metod nauczania przez nauczycieli?
Umiejêtnoœæ budowania motywacji w uczniach jest w szkole potrzebna przede
wszystkim dlatego, ¿e pozwala im nie tylko na lepsze przyswajanie wiedzy i umiejêtnoœci, ale przede wszystkim sam proces uczenia siê dla nich bardziej atrakcyjny. Najlepszym przyk³adem jest niezwyk³e zaanga¿owanie i ³atwoœæ zapamiêtywania czasami niezwykle skomplikowanych formu³ towarzysz¹cych dzieciom podczas ich codziennych zabaw. Mo¿na to te¿ zaobserwowaæ w przypadku dzieci i m³odzie¿y, które
poœwiêcaj¹ siê jakiejœ pasji – czêsto odnajduj¹ i zapamiêtuj¹ dane, które znane s¹ jedynie specjalistom z okreœlonej dziedziny. Ponadto potrafi¹ dzia³aæ z takim zaanga¿owaniem, ¿e docieraj¹ do tych specjalistów i dziêki swojej determinacji oraz motywacji pozyskuj¹ ich do wspólnego dzia³ania.
Umiejêtnoœæ budzenia motywacji w uczniach to wa¿ne wyzwanie i w pewnym sensie
zadanie dla szko³y i nauczycieli. Praktyczna wiedza dotycz¹ca motywowania,
a przede wszystkim umiejêtnoœæ jej celowego wykorzystywania, to niezbêdne i cenne
instrumentarium szko³y i nauczycieli. Jej ignorowanie powoduje, ¿e znaczna czêœæ
wysi³ków pedagogicznych nie jest efektywna.

3.1. CO TO JEST MOTYWACJA?
Najogólniej mówi¹c, motywacja to zespó³ procesów psychicznych i fizjologicznych
okreœlaj¹cych pod³o¿e ludzkich zachowañ, których celem jest ukierunkowanie jednostki na osi¹gniêcie okreœlonych, istotnych dla niej celów. Motywacja kieruje wykonywaniem pewnych czynnoœci tak, aby prowadzi³y one do zamierzonych efektów,
Copyright © 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa
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na przyk³ad zmiany warunków zewnêtrznych, istotnych zmian we w³asnej osobie czy
te¿ zmiany w³asnego po³o¿enia.
Zasadniczo proces motywacyjny przebiega wed³ug poni¿szych kroków:
 wzbudzanie

energii;

 ukierunkowanie

wysi³ku na okreœlony cel;

 selektywnoœæ uwagi w stosunku do odpowiednich bodŸców – zwiêkszenie wra¿-

liwoœci wobec bodŸców istotnych, zmniejszenie w odniesieniu do nieistotnych;
 zorganizowanie

pojedynczych reakcji w zintegrowany wzorzec lub sekwencjê;

kontynuowanie ukszta³towanej czynnoœci, dopóki warunki, które
j¹ zapocz¹tkowa³y, nie ulegn¹ zmianie.

www.dashofer.pl

 konsekwentne

Warto pamiêtaæ, ¿e planowany wynik podejmowanych dzia³añ powinien zostaæ przez
jednostkê oceniony jako potrzebny i po¿¹dany. Dla skutecznej motywacji wa¿ne jest
wypracowanie w osobie motywowanej przekonania o u¿ytecznoœæ planowanego efektu. Obiekt motywowania musi byæ równie¿ przekonany, ¿e bêdzie w stanie osi¹gn¹æ
po¿¹dany wynik. Wa¿ne jest te¿ wypracowanie u osoby motywowanej subiektywnego przekonania o prawdopodobieñstwie osi¹gniêcia po¿¹danego wyniku. Zasady te s¹
bardzo wa¿ne dlatego, ¿e stopieñ motywacji do osi¹gniêcia danego celu jest modyfikowany przez prawdopodobieñstwo u¿ytecznoœci tego wyniku oraz mo¿liwoœci osi¹gniêcia go przez jednostkê.
Jak wynika z powy¿szych stwierdzeñ, zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia najwa¿niejsze powinny byæ celowoœæ oraz przydatnoœæ przekazywanej wiedzy oraz
kszta³conych umiejêtnoœci. Oznacza to równie¿, ¿e nauczyciel powinien wzbudzaæ
w sobie niezbêdn¹ motywacjê, a wiêc przekonanie o wysokiej wartoœci swojej pracy.
Trudno bowiem wzbudziæ motywacjê w uczniach, jeœli samemu traktuje siê swoj¹
pracê jako ma³o przydatne i tak naprawdê nikomu niepotrzebne rzemios³o. Dlatego
warto dbaæ o nieustanne podsycanie w sobie tak zwanego entuzjazmu pedagogicznego, powi¹zanego z autentycznym zainteresowaniem obszarem wiedzy, który reprezentujemy.

motywacja
nauczuciela

Procesom motywacyjnym towarzyszy nieuchronnie tak zwane napiêcie motywacyjne.
Potocznie uœwiadamiamy je sobie jako chêæ zrobienia czegoœ czy podjêcia mniej lub
bardziej konkretnych czynnoœci. Napiêcie motywacyjne mo¿e objawiaæ siê w postaci
ujemnej i dodatniej. Napiêcie ujemne wystêpuje, gdy cz³owiek ma poczucie braku
czegoœ, pozbawienia go czegoœ, cierpienia, frustracji. Formê dodatni¹ przybiera, gdy
obejmuje d¹¿enie do czegoœ lepszego ni¿ dotychczas, do zaspokajania potrzeb, formowania siê nowych aspiracji czy idea³ów.

napiêcie
motywacyjne

Dla motywacji pozytywnej niezwykle istotne jest œwiadome oraz celowe planowanie.
Dlatego warto poœwiêcaæ swój czas na przyk³ad na planowanie wynikowe, pokazuj¹ce
nie tylko to, co mamy zrobiæ, ale równie¿ jakie efekty nasza praca powinna przynieœæ.
Copyright © 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa
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W tym kontekœcie istotna wydaje siê zmiana, jaka dokona³a siê w ostatnich latach, jeœli chodzi o przygotowanie konkretnych zajêæ szkolnych. Zmiana ta polega na odejœciu
od przygotowywania konspektów, opisuj¹cych kolejne potencjalne i oczekiwane zachowania nauczyciela oraz uczniów, na rzecz scenariuszy zajêæ, których najwa¿niejszym elementem jest zdefiniowanie celów operacyjnych, dotycz¹cych wiedzy i umiejêtnoœci, jakie uczniowie powinni wynieœæ z przeprowadzonych przez nas zajêæ.
Napiêcie motywacyjne mo¿e byæ zredukowane przez okreœlony obiekt, np. stan rzeczy, osobê, sytuacjê, warunki. Mówimy wówczas, ¿e podmiot motywowany identyfikuje okreœlon¹ wartoœæ gratyfikacyjn¹, zwi¹zan¹ z korzyœciami mo¿liwymi do uzyskania w wyniku osi¹gniêcia okreœlonych celów. Wartoœæ ta mo¿e byæ wielkoœci¹
obiektywn¹, zdefiniowan¹ na przyk³ad wysok¹ punktacj¹ otrzyman¹ przez uczniów
podczas egzaminu zewnêtrznego. Bywa jednak (a zasada jest szczególnie wa¿na dla
uruchamiania ca³ych procesów motywacyjnych), ¿e przekonuj¹c siê o skutecznoœci
okreœlonych dzia³añ (postaw, aktywnoœci) do redukowania napiêcia motywacyjnego,
odczuwamy ich subiektywn¹ wartoœæ gratyfikacyjn¹. Zaczynamy zdawaæ sobie sprawê, ¿e dla poprawnoœci naszego funkcjonowania wa¿ne s¹ nie tylko proste zwi¹zki typu dzia³anie-nagroda, ale równie¿ procesy du¿o bardziej z³o¿one typu: obserwujê,
wyci¹gam wnioski, uczê siê nowych rozwi¹zañ, wdra¿am je, moja sytuacja ulega pozytywnej zmianie. Choæ planowany efekt zlokalizowany jest w perspektywie niekiedy bardzo odleg³ej, mimo to podejmujê trud, aby go osi¹gn¹æ. Podsumowuj¹c:
Podstawowy warunek powstania procesu motywacyjnego, czyli użyteczność wyniku, składa się z napięcia motywacyjnego (czynnika wewnętrznego), którego natężenie zależy od zmian zachodzących w jednostce, oraz
wartości gratyfikacyjnej (czynnika zewnętrznego), która kształtuje się w zależności od zmian dotyczących obiektu, celu i stosunku obiekt – jednostka.

Oznacza to, ¿e dla podjêcia aktywnoœci, która ma byæ wa¿na zarówno dla uczniów, jak
i dla nauczycieli, niezwykle istotne jest po³¹czenie wewnêtrznej chêci dzia³ania z wyobra¿eniem rozmaitych korzyœci, które powinny byæ skutkiem tego dzia³ania. Warto
tak¿e zweryfikowaæ nasze rutyniarskie przekonanie, ¿e dla ucznia najlepsz¹ nagrod¹
w szkole jest dobra ocena. Przede wszystkim nie wszyscy uczniowie bêd¹ mogli otrzymaæ tê dobr¹ ocenê, a ponadto ocena jest te¿ elementem nagrody odroczonej, a wiêc
mniej motywuj¹cej. Znacznie lepiej jest rozpoznaæ rzeczywiste potrzeby uczniów (mówi¹c kolokwialnie, sprawdziæ, co ich tak naprawdê nakrêca) i znaleŸæ taki cel swojego
dzia³ania, który móg³by siê w jakiœ sposób wi¹zaæ z tego typu oczekiwaniami.

3.2. MOTYWACJA WEWNĘTRZNA
Ka¿dy z nas w procesie podejmowania rozmaitych decyzji poddawany jest presji
dwóch rodzajów motywacji: wewnêtrznej oraz zewnêtrznej. Zewnêtrzna motywacja
narzuca nam okreœlony porz¹dek, któremu musimy albo mo¿emy siê podporz¹dko-
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waæ, wewnêtrzna wynika na ogó³ z naszych osobistych doœwiadczeñ oraz przekonañ, a tak¿e z systemu wartoœci, jaki reprezentujemy. Motywacja zewnêtrzna jest
w jakimœ sensie bardziej bezwzglêdna, kiedy ³amiemy jej zasady mo¿e siê to dla nas
Ÿle skoñczyæ. Konsekwencjami oporu wobec motywacji wewnêtrznej s¹ co najwy¿ej wyrzuty sumienia. Jednak mimo takiego zró¿nicowania konsekwencji, ³atwiej
jest nam lekcewa¿yæ wskazania p³yn¹ce ze strony motywacji zewnêtrznej, wewnêtrzna wymaga od nas du¿o wiêcej refleksji oraz przemyœleñ.
Jak ju¿ wspomniano, motywacja wewnêtrzna stymuluje okreœlon¹ aktywnoœæ na
skutek reprezentowanego przez nas systemu potrzeb oraz wartoœci. Oznacza ona
podejmowanie okreœlonej aktywnoœci przede wszystkim w oparciu o nasze osobiste zainteresowania oraz indywidualn¹ potrzebê rozwoju. Dziêki tego rodzaju motywacji uczeñ odczuwa przyjemnoœæ i zadowolenie ze swojej pracy oraz rozwija
zainteresowania zwi¹zane z ni¹. Ponadto œwiadomoœæ spe³niania siê w zdobywaniu
wiedzy i umiejêtnoœæ coraz bardziej skutecznego dzia³ania w danym obszarze powoduje, ¿e cz³owiek nie oczekuje ¿adnych dodatkowych nagród i korzyœci poza satysfakcj¹ z wykonywanych zadañ i rozwi¹zywania coraz ciekawszych problemów.
Dzieje siê tak, kiedy uczeñ w ramach nauki danego przedmiotu realizuje swoje pasje
– ucz¹c siê o ró¿nych kontynentach, wi¹¿e now¹ wiedzê z marzeniami o podró¿ach,
rozwi¹zuj¹c kolejne zadania z matematyki, widzi siebie jako budowniczego wielkich
konstrukcji. Wa¿ne jest, aby nauczyciel potrafi³ wzbudziæ w uczniach tego typu wyobra¿enia, aby wi¹za³ przekazywane przez siebie treœci z atrakcyjnymi anegdotami ze
swojego ¿ycia lub dokonañ osób, które mog³yby byæ interesuj¹ce dla uczniów. Zawsze jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e to, co donios³e i wa¿ne dla doros³ych, nie zawsze
musi byæ równie atrakcyjne dla m³odzie¿y, dlatego nale¿y przede wszystkim dobrze
rozpoznaæ, co jest szczególn¹ wartoœci¹ dla naszych uczniów. Na ogó³ pod skorup¹ totalnej negacji wszystkiego, kryje siê wiele pasji oraz zapa³u, które podsycaj¹ motywacjê wewnêtrzn¹.
Znaczenie motywacji wewnêtrznej w codziennej aktywnoœci ucznia jest bardzo du¿e. Stanowi ona nieodzowny warunek zarówno zaanga¿owania w codzienne sprawy,
jak i w osi¹ganie ambitnych celów. Jest Ÿród³em radoœci i zadowolenia z wykonywanej pracy. Dziêki niej wykonujemy swoje obowi¹zki sprawnie i chêtnie, a zwi¹zany
z nimi trud nie tylko nas nie mêczy, ale wrêcz sprawia nam przyjemnoœæ. Dzieje siê
tak miêdzy innymi dlatego, ¿e motywacja wewnêtrzna obni¿a postrzeganie wysi³ku
oraz prowadzi do znacznego podwy¿szenia zainteresowania swoj¹ dzia³alnoœci¹
(czynnik umys³owy) i umi³owania swojej dzia³alnoœci (czynnik uczuciowy), które
nawzajem dodatnio na siebie wp³ywaj¹, podnosz¹c przy tym skupienie i wybiórczoœæ
uwagi. Aby skutecznie budziæ podobne objawy w naszych uczniach, powinniœmy zadbaæ przede wszystkim o to, aby wznieciæ je w sobie samym. Trudno mówiæ o skutecznym motywowaniu uczniów przez nauczycieli, których jedynym odczuciem jest
przekonanie o tym, ¿e trac¹ czas, mo¿liwoœæ odniesienia jakiegokolwiek sukcesu,
bycia kimœ bardziej znacz¹cym i lepszym. Zawsze, kiedy myœlimy w ten sposób,
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jesteœmy odbierani jako osoby niewiarygodne i nieprzekonywuj¹ce, nawet kiedy nieustannie powtarzamy, ¿e warto siê uczyæ i ¿e to, co robimy wspólnie na lekcjach na
pewno przyda siê nam jeszcze kiedyœ w ¿yciu.

www.dashofer.pl

3.3 MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA
Motywacja zewnêtrzna wystêpuje, kiedy swoj¹ aktywnoœæ odbieramy jako zadanie realizowane pod przymusem zewnêtrznym. Z motywacj¹ zewnêtrzn¹ wi¹¿e siê
przede wszystkim rozbudowany system nagród i kar oraz szczegó³owe informacje
o zasadach ich otrzymywania. Ponadto w celu wzmacniania motywacji zewnêtrznej mo¿na wykorzystywaæ rozmaite zabiegi spo³eczne, polegaj¹ce na w³¹czaniu
ucznia do okreœlonych grup czy zadañ podnosz¹cych ich presti¿, znaczenie w klasie, poczucie w³asnej wartoœci itd. W potocznym odbiorze skutkiem presji powodowanej motywacj¹ zewnêtrzn¹ bywa pojawienie siê symbolicznego podzia³u na
„Naszych” i „Onych” – tych, którzy tak naprawdê niewiele maj¹ z nami wspólnego, których z regu³y nie lubimy, bo na ogó³ maj¹ w³adzê i w dodatku wydaje im
siê, ¿e zawsze wiedz¹ lepiej. Tymczasem nikt, tak¿e nasi uczniowie, nie lubi byæ
sterowany z zewn¹trz. Ponadto wraz z wejœciem w okres dorastania m³odzi ludzie
niejako „z urzêdu” zaczynaj¹ kontestowaæ wszystko, na co wskazuje tak zwana
„góra” – w efekcie im bardziej byœmy chcieli motywowaæ ich z zewn¹trz, tym
mniej udaje nam siê osi¹gn¹æ.
Dlatego osoby bazuj¹ce jedynie na motywacji zewnêtrznej nie uzyskuj¹ z regu³y zbyt
dobrych rezultatów. Wiele badañ i obserwacji potwierdza nawet ujemny wp³yw motywacji zewnêtrznej na jakoœæ i skutecznoœæ dzia³ania podmiotów próbuj¹cych pos³u¿yæ siê tym sposobem stymulowania innych. Aby lepiej zrozumieæ przekonanie o korzyœciach wynikaj¹cych z wykorzystywania motywacji zewnêtrznej, warto zwróciæ
uwagê jej funkcje: informuj¹c¹ i kontroln¹.
Funkcja informuj¹ca motywacji zewnêtrznej polega na tym, ¿e nagrody, np. dobre
oceny czy wyró¿nienia, bêd¹ce efektem dobrze, a nawet bardzo dobrze wykonanej
pracy, stanowi¹ przejaw uznania dla zaanga¿owania, aktywnoœci oraz wysi³ku
i osi¹gniêæ ucznia. Sygna³y tego typu stanowi¹ niejako informacjê o sukcesach oraz
zaletach w³aœciwych dla danego ucznia. Tak kreowana informacja mo¿e byæ podstaw¹ do budowania motywacji wewnêtrznej. Uczeñ przekonuje siê, ¿e warto stosowaæ
siê do wymogów, jakie nak³ada na niego system szkolny, poniewa¿ jest to dla niego korzystne. W szko³ach jest wielu uczniów, którzy napêdzani tym w³aœnie mechanizmem robi¹ wszystko, aby zyskiwaæ aprobatê oraz gromadziæ sukcesy w ka¿dym
obszarze swojego funkcjonowania w szkole. Efektem mo¿e byæ powtarzaj¹ce siê
œwiadectwo z czerwonym paskiem, ale te¿ zadanie sobie pytania, czy muszê byæ naprawdê dobry ze wszystkiego, kiedy wymagania i oczekiwania z konkretnych
przedmiotów s¹ coraz wiêksze.
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Z kolei funkcja kontrolna realizowana jest tylko jako straszak, jako Ÿród³o potencjalnej kary – musisz robiæ tak, bo wymagaj¹ tego szko³a i nauczyciele. Je¿eli siê nie podporz¹dkujesz i nie bêdziesz realizowa³ okreœlonych wymagañ, czeka Ciê kara, a przynajmniej dezaprobata ze strony nauczyciela, a prawdopodobnie tak¿e rodziców. Takie
dzia³anie oczywiœcie do pewnego stopnia motywuje. Szybko jednak staje siê podstaw¹ do unikania odpowiedzialnoœci, znajdowania najrozmaitszych powodów, które
uniemo¿liwiaj¹ nam wykonanie okreœlonych czynnoœci, tak zwanych „obiektywnych”
przyczyn ograniczaj¹cych osi¹ganie oczekiwanych efektów.

3.4. PORÓWNANIE OBU RODZAJÓW MOTYWACJI

www.dashofer.pl

Porównanie obu rodzajów motywacji wskazuje wyraŸnie, ¿e o wiele wa¿niejsza jest
motywacja wewnêtrzna.
Rzeczywista satysfakcja i prawdziwa motywacja zale¿¹ w znacznym stopniu od spe³nienia trzech grup czynników:
 poczucia

znaczenia w³asnej pracy,

 œwiadomoœci

jej efektów,

 indywidualnego

poczucia odpowiedzialnoœci.

Badania wykazuj¹, ¿e w wielu przypadkach budowanie motywacji wy³¹cznie na systemie
nagród i kar nie tylko zmniejsza motywacjê do pracy, ale równie¿ zaburza i obni¿a si³ê
dzia³ania motywów wewnêtrznych. Zamiast wiêc motywowaæ uczniów obietnic¹ nagród
czy groziæ okreœlonymi karami, lepiej jest wzmacniaæ ich poczucie wewnêtrznej satysfakcji z w³asnej pracy, a tak¿e stwarzaæ mo¿liwie jak najlepsze warunki do jej wykonywania.
Budowanie motywacji wewnêtrznej mo¿e nie tylko zmniejszyæ zainteresowanie uczniów
jedynie o wysokimi ocenami czy innymi nagrodami, ale pozwoli ograniczyæ codzienny
czynnik kontroli i umo¿liwi formu³owanie celów, które z jednej strony wymagaj¹ wiêcej
zaanga¿owania osobistego, z drugiej zaœ pozwalaj¹ na osi¹gniêcie zdecydowanie bardziej
satysfakcjonuj¹cych rezultatów. Ponadto samodzielna praca uczniów kszta³ci umiejêtnoœæ
dokonywania samodzielnych wyborów odnoœnie do ich ¿yciowych celów i priorytetów,
a tak¿e wiêksze poczucie odpowiedzialnoœci i dyscyplinê w ich osi¹ganiu.
Najbardziej skuteczne jest jednak po³¹czenie umiejêtnego stymulowania motywacji
wewnêtrznej z odpowiednio realizowan¹ funkcj¹ informuj¹c¹ motywacji zewnêtrznej.
W praktyce polega to przede wszystkim na szczegó³owym formu³owaniu celów przez
nauczyciela, pozyskiwaniu do ich realizacji uczniów, a nastêpnie takiej organizacji
i realizacji dzia³añ wynikaj¹cych z tych celów, aby uczniowie mogli odnieœæ sukces
i potwierdziæ w ten sposób sens swojego zaanga¿owania. Istotnym elementem tak realizowanego procesu jest pokazanie uczniom na pocz¹tku, do czego konkretnie bêdziemy zmierzaæ, co uczniowie zyskaj¹ dziêki wspólnej pracy, a tak¿e w jaki sposób
bêd¹ mogli skorzystaæ z tych nowych kompetencji (wiedzy i umiejêtnoœci).
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Podsumowaniem tak zaplanowanej aktywnoœci powinno byæ umo¿liwienie uczniom
potwierdzenia faktu oraz poziomu nabytych umiejêtnoœci, najlepiej przez stworzenie
sytuacji, w której kompetencje te mog³yby byæ sprawdzone. Najprostszym i najbardziej powszechnym dzia³aniem, które umo¿liwia uczniom sprawdzenie stopnia przyswojenia nowych umiejêtnoœci, jest sprawdzian lub praca klasowa. Jest to jednak sytuacja sztuczna, a ponadto poddawani jej s¹ wszyscy uczniowie, tak¿e ci, którzy nie
maj¹ ¿adnych szczególnych ambicji w danym przedmiocie. W efekcie uzyskiwany
wynik nie musi byæ ani prawdziwy, ani daj¹cy rzeczywist¹ satysfakcjê. Du¿o wiêcej
mo¿na osi¹gn¹æ, proponuj¹c uczniom jakieœ konkretne dzia³anie lub uczestnictwo
w rywalizacji, podczas której mogliby siê zmierzyæ z innymi, na podobnym poziomie.

www.dashofer.pl

Poni¿ej przedstawiony zosta³ schematyczny obraz korzyœci wynikaj¹cych z umiejêtnego stymulowania motywacji wewnêtrznej.

POCZUCIE ZNACZENIA WYKONYWANEJ PRZEZ SIEBIE PRACY
k efekty pracy powinny być potrzebne dla ucznia i atrakcyjne dla innych;
k uczeń powinien mieć poczucie sensu podejmowanych działań;·
k aktywności ucznia powinna towarzyszyć świadomość celowości podejmowanych działań (akceptacja, utożsamianie się z ...);
k uczeń powinien mieć świadomość możliwości wykorzystywania w pełni nabytych kompetencji;
k zamierzone przez nauczyciela efekty powinny być możliwe do osiągnięcia
przez ucznia.

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA
POCZUCIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
k uczeń powinien mieć zagwarantowany duży zakres samodzielności;
k uczeń powinien odczuwać świadomość osobistej odpowiedzialności za uzyskane efekty;
k uczeń powinien planować swoją aktywność i zaangażowanie zgodnie
z celami, jakie zamierza osiągnąć;
k uczeń powinien umieć formułować optymalne cele.

ZNAJOMOŚĆ WYNIKÓW
k niezbędne jest zdefiniowanie konkretnych oczekiwań;
k niezbędne są jednoznaczne kryteria oceny pracy ucznia;
k należy jasno określić procedury
badania procesu oraz uzyskiwanych efektów;
k niezbędny jest systematyczny nadzór, choć niekoniecznie kontrola
i ocenianie przez nauczyciela;
k uczeń powinien umieć przeprowadzić samoocenę;
k uczeń powinien mieć możliwość
porównań.
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Warto zwróciæ uwagê, ¿e dla motywowania uczniów tak naprawdê najmniej wartoœciowa jest funkcja kontrolna motywacji zewnêtrznej. Typowe dla szko³y skupienie uwagi na okreœleniu zadañ oraz restrykcyjnym ich rozliczaniu pozornie sprawia wra¿enie sprawnego kierowania procesem uczenia siê. Przede wszystkim aktywnoœæ tego typu jest bardzo pracoch³onna. Poza tym nauczanie tego typu na ogó³
bardzo szybko powoduje u uczniów potrzebê poszukiwania „obejœæ” oraz wymówek, umo¿liwiaj¹cych lekcewa¿enie uczniowskich obowi¹zków przy jednoczesnym generowaniu pozorów g³êbokiego zaanga¿owania na rzecz uzyskiwania
wspania³ych efektów.
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3.5. Rola nauczyciela w motywowaniu ucznia
Podstawowe zadanie nauczyciela w kontekœcie motywowania uczniów do lepszej
pracy i bardziej celowego dzia³ania dotyczy przede wszystkim takiej organizacji
pracy i takiego roz³o¿enia akcentów, aby uczeñ odnajdowa³ chêæ do pracy nad w³asnym rozwojem przede wszystkim w sobie, a nie w obawach przed z³¹ ocen¹ czy inn¹ form¹ kary. Nie jest to ³atwe. Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w szkole jest tak zwana moda na nieuczenie siê. Czêœæ uczniów uwa¿a, ¿e nauka tak naprawdê nie jest im do niczego potrzebna, a co siê z tym wi¹¿e nie musz¹ siê do niej
przyk³adaæ, co wiêcej nie maj¹ ¿adnych zobowi¹zañ wobec nauczyciela i szko³y, jako instytucji, które nie s¹ w stanie zaproponowaæ im niczego wartoœciowego, a na
ogó³ wrêcz przeciwnie, ograniczaj¹ ich prawo do wolnoœci i niczym nieskrêpowanego rozwoju.
Jedynym rozwi¹zaniem, które mog³aby wp³yn¹æ na zmianê tego stanu rzeczy jest
zdefiniowanie na nowo roli nauczyciela, który z osoby pomagaj¹cej uczniowi
w zdobywaniu i zapamiêtywaniu œciœle okreœlonej porcji informacji powinien siê
staæ osob¹ u³atwiaj¹c¹ uczniowi uczenie siê. Nauczyciel powinien wiêc przestawaæ
byæ dostawc¹ i egzekutorem wiedzy oraz wybranych umiejêtnoœci, a stawaæ siê
mened¿erem procesu uczenia siê uczniów. Uczenia siê uczniów, a nie nauczania
uczniów. Takie ujêcie roli nauczyciela lokuje go na pozycji osoby dostarczaj¹cej
wêdkê, a nie rybê.
Nauczyciel ma w takim ujêciu niezwykle wa¿n¹ rolê do spe³nienia. Musi pomagaæ
uczniom w odnalezieniu i wzmocnieniu naturalnej motywacji do uczenia siê i równie naturalnej zdolnoœci do zarz¹dzania swoim rozwojem. Podstaw¹ dla uzyskania
takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim uzmys³owienie uczniom korzyœci, jakie mog¹ osi¹gn¹æ, aktywnie anga¿uj¹c siê w naukê danego przedmiotu. By to
osi¹gn¹æ, niezbêdne jest w³aœciwe komunikowanie siê z uczniami, a przede
wszystkim skupienie siê na s³uchaniu tego, co werbalnie i pozawerbalnie maj¹ nam
do przekazania nasi uczniowie. Kolejna kwestia to elastyczne podchodzenie do realizowanych przez siebie programów nauczania. Wbrew na szczêœcie coraz mniej
popularnemu przekonaniu, nauczyciel wcale nie musi realizowaæ programów,
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