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Artur Bujak 

Jak motywować uczniów do pracy? 

 Fundamentalnym czynnikiem efektywnego i skutecznego nauczania jest bez wątpienia 

motywacja uczniów. Rola nauczyciela polega więc na tym, aby uzyskać poprzez swe 

działania jak najwyższy stopień motywacji. Kształtowanie motywacji szkolnej nazywa się 

często sztuką motywowania ucznia i dobry nauczyciel powinien taką sztukę posiąść.  

    Przez motywację rozumiemy proces wewnętrzny warunkujący dążenie ku określonym 

celom, jest to także system podstawowych potrzeb i wartości, które determinują kierunek 

dążeń człowieka. Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną.  

•       Motywacja wewnętrzna to tendencje do podejmowania i kontynuowania działania ze 

względu na jego treść, czyli osobistą satysfakcję lub przyjemność. Cechą tej motywacji jest 

ciekawość, związana z potrzebą samo determinacji i skuteczności działania.  

•       Motywacja zewnętrzna to tendencje do podejmowania i kontynuowania działania ze 

względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą, związane z poczuciem, że 

przyczyna i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie zależy od nas.  

Szczególnie ważną rolę odgrywają motywy w procesie nauczania i uczenia się.                         

K. Kruszewski pisze: „Nauczyciel ma obowiązek doprowadzić do tego, że uczeń będzie się 

uczyć wytrwale i z zapałem, że konsekwentnie będzie się starał wykonać zadanie stawiane 

mu w toku nauki przez nauczyciela. Obowiązek ten zostanie spełniony, jeśli nauczyciel zdoła 

wzbudzić w swoich uczniach  i utrzymać motywy uczenia się. (...) Niemal w każdym 

momencie swojej pracy nauczyciel decyduje, jak wpływać, jak podtrzymywać, jak wzmocnić 

motywację uczniów. Jak przenosić je z obszaru na obszar.”  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że aby nauczyciel mógł motywować uczniów do pracy, sam 

musi tę motywację posiadać, gdyż zależność między poziomem tych dwóch motywacji jest 

wprost proporcjonalna  

            Jedną z dróg podnoszenia motywacji do pracy jest doskonalenie kompetencji, czyli 

wiedzy i umiejętności. Jedynie nauczyciel w pełni kompetentny, nie tylko w zakresie 

nauczanego przedmiotu, ale  i psychologii, pedagogiki czy dydaktyki, jest w stanie przyznać 

się do błędu, zarówno przez sobą, jak i przed uczniem, gdy zajdzie taka konieczność, bo 

przecież nikt nie jest nieomylny.  

          Kwalifikacje nauczyciela nie są równoważne kompetencjom, gdyż te pierwsze to 

czasami tylko papier. Kompetencje dzielimy na: specjalistyczne, dydaktyczne i 

psychologiczne. Te pierwsze dotyczą wysokich umiejętności i wiadomości w zakresie 

nauczanego przedmiotu. Mimo ukończenia przez każdego z nas studiów, trzeba wciąż się 

doskonalić i dokształcać, czytać czasopisma i książki fachowe, brać udział w różnych 

szkoleniach i konferencjach czy zespołach samokształceniowych, pozwalających na wymianę 

doświadczeń.  

Jak dobrać techniki zachęcania uczniów do aktywności np. poprzez metody aktywne, by 

wciągnąć ich do współtworzenia lekcji?  

•       Jeśli jest to możliwe, warto korzystać z pomocy urządzeń audiowizualnych lub 

komputerowych. Informacje docierają wtedy poprzez różne zmyły, co sprzyja 

zapamiętywaniu;  

•       Warto też przygotowywać gotowe kserowane zadania (np. na sprawdzian lub 

powtórzenie wiadomości) lub ważne do lekcji informacje. Nie tracimy wtedy czasu na 

dyktowanie i mniejsze jest prawdopodobieństwo pomyłki u ucznia na skutek błędnie 

zrozumianej informacji.  

•       Stosowanie możliwie różnych metod nauczania i umiejętne dostosowywanie ich do 

tematu, celu i stylu uczenia;  

•       Zwracanie uwagi na potrzeby uczniów. Nie należy mówić monotonnie – modulujemy 
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głosem, pozwalamy uczniom na zadawanie pytań w każdym momencie lekcji. Pozwólmy im 

pofantazjować  

•       Lekcje powinny być jak najatrakcyjniejsze dla uczniów.  

 

Należy jeszcze dodać, że dużą rolę odgrywają tu kompetencje psychologiczne, które w dużej 

mierze zależą od charakteru i temperamentu nauczyciela, ale można je także wypracować. 

Najistotniejszą umiejętnością tych kompetencji jest otwarta i przyjazna postawa wobec 

ucznia. H. Hamer w „Kluczu do efektywności nauczania” proponuje: „Pracujcie jak 

partnerzy, zachowujcie się wobec siebie jak przyjaciele”. Oznacza to, że kompetentnego pod 

względem psychologicznym nauczyciela cechuje pozytywne nastawienie do ludzi, optymizm, 

i pogoda ducha. Postępuje on tak, aby jego stosunek do świata udzielił się uczniom. Traktuje 

ich miło, a oni odwzajemniają się podobnie. Starajmy się być naturalni, gdyż tylko 

autentyczny i prawdomówny nauczyciel budzi szacunek u ucznia. Bądźmy także wobec nich 

uczciwi, sprawiedliwi, tolerancyjni, dajmy im prawo do błędu. Chwalmy za najdrobniejsze 

osiągnięcia, gdyż nie tylko sprawia im to przyjemność, ale pobudza do nowych, wytężonych 

działań.  

Nauczanie „powinno” być procesem, który skłania uczniów do przejmowania kontroli nad 

własnym uczeniem się. Nauczyciel „ma być” osobą motywującą uczniów do pracy. Aby mógł 

to czynić skutecznie „powinien” poznać ucznia, jego indywidualne potrzeby i 

zainteresowania, skoncentrować uwagę na sposobach skłaniania uczniów do tego, by czuli się 

odpowiedzialni za własną naukę i aktywnie w nią się angażowali, nagradzać swoich uczniów 

oraz zachęcać, by sami się nagradzali i byli dumni z tego, czego dokonali. To z całą 

pewnością przyczynia się do zaistnienia właściwego klimatu, w którym uczniowie czują, że 

się o nich dba. Nauczyciel musi stworzyć dobre relacje z uczniami i klimat charakteryzujący 

się wzajemną troską i wsparciem, bo tylko w ten sposób może wyzwolić uczniowską 

naturalną motywację do nauki, a przecież o to właśnie w nauczaniu chodzi.  

By stworzyć przyjazny klimat należy:  

1. być zadowolonym z pracy 

2. wracać uwagę na to co pozytywne 

3.  utrzymywać porządek 

4.  zachęcać uczniów do podejmowania ryzyka 

5.  mieć poczucie humoru 

6.  umieć przebaczać i zapominać 

7.  być zrelaksowanym 

 

Warto zastanowić się, jacy nauczyciele wyzwalają wewnętrzną motywację u uczniów?  

To tacy nauczyciele, którzy:  

 znają potrzeby każdego ucznia  

 są zainteresowani rozwojem każdego ucznia 

 są konsekwentni i zdecydowani w sprawach reguł, nieprzekraczalnych granic i zadań 

 widzą możliwość osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia  

 odnoszą się z szacunkiem do starań i wkładu pracy każdego ucznia 
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„Nauczając masz wypracować u swojego ucznia takie wewnętrzne zainteresowanie tym, 

czego masz zamiar go nauczyć, że każdy inny przedmiot uwagi zostaje przepędzony z jego 

myśli, następnie przedstaw mu temat tak sugestywnie i frapująco, by zapamiętał go, aż do 

śmierci, na koniec wzbudź w nim zżerającą go ciekawość i pragnienie poznana następujących 

elementów wiedzy związanych z tym tematem”   

                                        

W tym miejscu warto zastanowić się nad motywami skłaniającymi ucznia do nauki. A są to:  

1. wpływ sugestywny nauczyciela  

2. obawa przed złą oceną  

3. ciekawość i zainteresowanie  

4. ambicja  

5. siła nawyku  

6. praktyczna przydatność wiedzy  

7. potrzeba uzyskania świadectwa szkolnego  

8. motywy ideowe i światopoglądowe  

Sposoby motywowania uczniów do nauki wg Hanny Hamer:  

1.Stwórz luźną, nieformalną atmosferę podczas lekcji, demonstruj poczucie humoru, żartuj: 

spraw, aby nauka w zabawie stała się przyjemnością.  

2.Szanuj odmienne zdanie uczniów i zachęcaj ich do samodzielnego, krytycznego, twórczego 

myślenia.  

3.Staraj się być lubianym nauczycielem.  

4.Reaguj na potrzeby uczniów, np. kiedy mówią Ci, że czegoś nie rozumieją lub gdy 

demonstrują objawy zmęczenia, zniechęcenia lub znudzenia.  

5.Stosuj pomoce audiowizualne.  

6.Dostosowuj metody nauczania do stylów uczenia się uczniów.  

7.Dbaj, aby poziom motywacji uczniów nie był zbyt niski (wtedy nic nie robią), ani za wysoki 

(wtedy dochodzi do dezorganizacji myślenia i działania, zwłaszcza w sytuacjach trudnych).  

8.Obniżaj w grupie uczniów poziom napięcia i lęku; im wyższy lęk, tym mniejsza sprawność 

intelektualna.  

9.Próbuj zaciekawiać uczniów i rozwijać ich zainteresowania; motywy poznawcze 

(pragnienie wiedzy i rozumienia) dają znacznie lepsze i trwalsze efekty niż czysto 

egocentryczne (rywalizacja, pokazanie swojej wyższości) i zewnętrzne (nauka dla stopnia i 

sprawienia przyjemności innym osobom).  

10.Oczekuj od uczniów tego, co w nich najlepsze i mów im o tym.  

11.Dostosuj wymagania do górnej granicy możliwości uczniów: niech mają poczucie 

osiągalności celu, ale przy dużym wysiłku; tylko wtedy bowiem nauka może być dla nich  w 

pełni satysfakcjonującym wyzwaniem.  

12.Przypominaj uczniom, że niepowodzenia i błędy to normalny etap na drodze do 

doskonalenia się.  

13.Ucz wyciągania konstruktywnych wniosków z porażek.  

14.Zachęcaj do odnoszenia sukcesów.  

15.Omawiaj konkretne korzyści, jakie można odnieść z każdej lekcji.  

16.Chwal uczniów często; także za najdrobniejsze osiągnięcia.  

17.Nagradzaj współpracę.  

18.Przyznawaj się do błędów, okazuj, że jesteś omylny, ponieważ to zwiększa sympatię 

uczniów do Ciebie i modeluje zachowanie uczniów (stanowi wzór do naśladowania).  

19.Utrzymuj własną motywację do pracy na wysokim poziomie: bądź entuzjastyczny.  

20.Kontroluj własny poziom stresu.  
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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.Mów z zapałem.  

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

6.Okazuj mu zaufanie.  

7.Wyraźnie określ cele.  

8.Pokaż korzyści.  

9.Bądź przygotowany do lekcji.  

10.Dobrze organizuj lekcję.  

11.Rób duże, przejrzyste i łatwe do oglądania pomoce naukowe.  

12.Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające uwagę.  

13.Dbaj o dobry nastrój ucznia.  

14.Nie nudź.  

15.Przypominaj informację, kiedy uczeń zaczyna ją zapominać.  

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

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

18.Nie oszukuj go.  

19.Dotrzymuj przyrzeczeń.  

20.Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.  

21.Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go, ale nie okazuj litości, zachęć do dalszej pracy.  

22.Zachęcaj go do chwalenia się kolejnymi osiągnięciami.  

23.Chwal za wszystko, co da się pochwalić.  

24.Mów mu często jak podoba Ci się jego praca, doceniaj go.  

25.Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi.  

26.Pozwól mu kontynuować Twoją myśl na jego sposób.  

27.Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz.  

28.Rozwijaj jego samodzielność.  

29.Zachęcaj do krytycznego myślenia.  

30.Okazuj mu swoje pozytywne uczucia.  

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

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

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

34.Kończ lekcję w takim momencie, żeby miał poczucie niedosytu (jak w dobrym serialu).  

 

Ogólne zasady motywowania:  

 Nagradzanie niezależnego myślenia. Postawa partnerska w kontaktach nauczyciel – uczeń. 

Okazywanie sympatii. 

 Uatrakcyjnienie lekcji  różnymi sposobami, np. wprowadzenie dramy, innych metod 

wizualizacji – stymulując w ten sposób twórczość ucznia, wzbogacanie nauczania elementami 

gier, pokazy, wyście w teren itd.  

 Wyraźne określenie celów lekcji, omawianego tematu, skierowanie uwagi uczniów na 

praktyczną wartość nauczonych wiadomości i umiejętności.  

 Umożliwianie uczniowi samemu ocenić postępy i dostrzec związek między nakładem pracy a 
efektami. 

 Wybieranie czynności, które wymagają od uczniów aktywnego zachowania i natychmiast 

dostarczają informacji zwrotnej, która  dotyczy tego, co uczeń powinien poprawić, jak i tego, 

co wykonuje dobrze. Stawianie zadań wymagających zróżnicowanych umiejętności, zadań 

integralnych i istotnych.  
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 Odwoływanie się  do ciekawości, wywołać napięcie; materiał abstrakcyjny zmienić    w 

osobisty, konkretny, znajomy ; starać  się zainteresować zadaniem i pokazać , dlaczego jest 

istotne; sprawić, żeby uczniowie wytworzyli własne motywacje do nauki.  

  Motywowanie uczniów  za pomocą nagradzania i wspierania,  np. ustne i pisemne pochwały, 

przywileje. Za każde dobrze rozwiązane zadanie lub choćby postęp w nauce należy pochwalić 

ucznia po to, aby uwierzył on w swoje możliwości, a następnie dostrzegł sens i piękno danego 

przedmiotu. Ale  także przez  stosowanie kar.  

 Dostosowywanie stopnia trudności zadania do danego ucznia, pomóc dostrzec związki 

pomiędzy wkładem pracy i wysiłkiem a powodzeniem i osiągnięciami. Nie tylko wskazywać 

błędy ucznia, ale także korygować je.  

 Kierowanie uwagi ucznia na proces wykonywania zamiast na rezultat czynności, w 

przypadku informacji o błędzie wskazywać również prawidłowo wykonaną czynność.  

 


