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Co ludzi motywuje do działania? 
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Czynniki motywujące według 

publikacji edukacyjnych: 

 
– Świadomość celu. 

– Poczucie sensu i przydatności. 

– Możliwość osiągnięcia satysfakcji. 

– Sukces, nagroda, korzyść, uznanie. 

– Zaciekawienie, odkrywanie (coś nowego, coś 

innego). 

– Atrakcyjność zadania, zagadnienia, toku lekcji. 

– Dynamika pracy. 

– Możliwość samorealizacji. 







Osoba nauczyciela wpływa na 

rozbudzenie motywacji 

uczniów w najwyższym stopniu 
Brzeziński 





Istnieje wprost proporcjonalna 

zależność między poziomem 

motywacji nauczyciela a 

poziomem motywacji uczniów. 
H. Hamer 
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Czynniki wzmacniające motywację 

do uczenia się 
 



Czynniki osłabiające motywację 
 

• brak zainteresowania ze strony rodziców 

• brak pomocy, wsparcia ze strony nauczyciela 

• mało wymagający nauczyciele (apatyczny, wycofany) 

• brak zachęty ze strony nauczyciela 

• trudny materiał 

• nudne lekcje 

• lęk przed ocenianiem, przed słabą oceną 

• niesprawiedliwe ocenianie, brak jasnych kryteriów 

• … 



Pobudzanie pozytywnej motywacji 
 



Motywacja na lekcji 
 





Skutki tradycyjnej dydaktyki od 

których trudno się oderwać 

 



Nowy model nauczania 
 



Dobra lekcja – czyli jaka? 



Cechy dobrej lekcji według 

uczniów 
 

• Ciekawa, pasjonująca, interesująca.  

• Uczniowie nie tylko słuchają, lecz biorą 

praktyczny udział. 

• Pożyteczna, przydatna do życia. 

• Z wykorzystaniem filmów , obrazów, zdjęć. 

• Nie tylko praca z podręcznikiem. 

• Stosowanie ciekawych metod. 

• Dobra atmosfera. 

• Ważne treści bez skupiania się na szczegółach. 

• Gdy wiadomo, o co chodzi. 

• Bez ogromu materiału. 

• Częste powtórki po kilku lekcjach. 





Czynniki motywacyjne zależne od 

nauczyciela 
 



Kluczowe zadania nauczyciela 
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Jak organizować pracę na lekcji? 

 
• Co dzisiaj robimy? 

• Podnieś rękę. 

• Zadania na dobry początek. 

• Co nowego, co dobrego? 

  

  

Jak zwiększyć poczucie wartości i zachęcać bez nagród? 

 
• Zwykłe potwierdzenie. 

• Zwykłe zaprzeczenie. 

• Pochwały i nagrody dla wszystkich. 



Jak mobilizować i angażować uczniów? 
 

• Runda bez przymusu. 

• Test powtórka. 

• Zasada „tylko raz”. 

• Bierz i daj. 

• Karuzela. 

• Kula śniegowa. 

• Krok po kroku. 

• Głośne myślenie. 
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„W pierwszych latach swojego życia 

wszystkie dzieci wykazują wrodzoną 

postawę ciekawości poznawczej. Te 

same dzieci kilka lat później 

manifestują w szkole zupełnie inne 

zachowanie. Cechuje je często 

bierność, niechęć i ogólny brak 

zainteresowania” 
Jan  Iluk 
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