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  Wyzwanie przed którym coraz częś-
ciej stają nauczyciele to bierny opór 
uczniów wobec własnego rozwoju. 
Postępujący zanik chęci do uczenia się. 
Nie pomagają groźby ani kary. Nie 
pomagają katastroficzne perspektywy 
strat jakie bezwzględnie spowoduje 
lekceważenie obowiązku nauki. Co 
z tym zrobić? Jak wzmocnić, ba jak 
wyzwolić motywację uczniów do u-
czenia się? Czy w ogóle można?
 W bardzo interesującej książce „Uczę 
(się) w szkole” jej autorka Danuta Ster-
na zamieściła następującą wypowiedź: 
„Z psychologii poznawczej i z teorii 
konstruktywizmu wynika, że to uczeń 
się uczy, a nie nauczyciel wlewa mu 
wiedze do głowy. Jeśli uczeń nie bę-
dzie chciał się nauczyć, nie będzie 
zmotywowany, to mimo dużych wy-
siłków nauczyciela nic z tego nie wy-
jdzie. Brak motywacji jest jednym 
z największych problemów obecnej 
szkoły. I nie zmieni się to, jeśli ucznio-
wie nie wezmą odpowiedzialności za 
swoją naukę. Aby jednak uczeń stał 
się autorem procesu swojego uczenia 
się, trzeba go do tego przygotować.1/”  
Z przytoczonej wypowiedzi wynika, 
że podstawowym źródłem sukcesu bę-
dącego rezultatem uczenia się uczniów
są przede wszystkim oni sami. Na-
uczyciele rzecz jasna mogą i powinni 
pracować na rzecz pozytywnych re-
zultatów uczenia się uczniów, nie-
mniej nie mogą liczyć na szczególnie 
spektakularne efekty jeśli najpierw nie 
zadbają odpowiedni poziom motywa-
cji swoich podopiecznych. Inny autor 
– Merrill Harnin w swojej książce za-
tytułowanej „Duch klasy. Jak moty-
wować uczniów do nauki” napisał: 
„Wielu uczniów boi się szkoły. Nie są 
pewni, czy uda się im sprostać oczeki-
waniom nauczyciela, nie bardzo wie-
rzą, że kiedykolwiek będą w stanie o-
panować materiał, obawiają się reakcji 
kolegów na swoje pomyłki. Lęk przed
porażką obezwładnia ich do tego stop-
nia, że wolą nie uczestniczyć w zaję-
ciach w obawie, że źle wypadną albo 
ujawnią swoją niewiedzę. Krótko mó-
wiąc, boją się uczyć2/”. 

Dzisiejszy uczeń

  Dzisiejszy uczeń to dla wielu na-
uczycieli zupełnie nowa postać. Z jed-
nej strony dla wielu z nas to – jak pi-
sze Marc Prensky – cyfrowi tubylcy. 
Osoby w przeciwieństwie do wielu do-
rosłych przyzwyczajone do szybkiej 
wymiany informacji, preferujące wie-
lozadaniowość i równoczesną pracę 
nad kilkoma zadaniami, zdecydowa-
nie bardziej wolące oglądać niż czytać 
i ściśle powiązane z modelem komu-
nikowania się oraz pracy nad własnym 
rozwojem jaki oferuje przede wszyst-
kim internet. Do tego są dość niecier-
pliwi, oczekują natychmiastowej i naj-
lepiej częstej nagrody oraz wolą gry
czy zabawy niż bardziej poważne, że-
by nie powiedzieć nudne formy dzia-
łania. To coraz częściej potomkowie 
pokolenia X charakteryzującego się 
z jednej strony bezbarwnością, z dru-
giej zaś abnegacją i nonszalanckim 
stylem życia. To wreszcie osoby, które
wychowywały się bądź same repre-
zentują kolejne generacje – pokolenia 
Y i Z. Coraz bardziej swobodnie po-
ruszające się w świecie nowych tech-

nologii i w rzeczywistości (?) świata 
wirtualnego, a jednocześnie coraz bar-
dziej zagubione w świecie realnym, 
w budowaniu relacji z innymi tu i teraz, 
w braniu odpowiedzialności za siebie 
i innych, w konsekwentnym dążeniu 
do celu i działaniach realizowanych 
z innymi.
 
Samoocena

  Jednym z zadań jakie mogą sobie 
postawić nauczyciele to praca na rzecz 
osiągania i utrzymywania właściwego 
poziomu samooceny przez ich ucz-
niów. Życie w epoce rozpasanego kon-
sumpcjonizmu do bardzo wielkie wy-
zwanie zwłaszcza dla osób, które nie 
znają rzeczywistości, w której niekiedy 
nie ma wszystkiego. Dzisiejsi ucznio-
wie urodzili się w świecie, w którym 
jest wszystko. Zawsze, wszędzie i w 
nadmiarze. Stąd dla naszych wycho-
wanków bycie pozbawionym czegoś, 
jest skrajnie negatywnym wyróżni-
kiem. A przecież wielu uczniów nie 
posiada, ba nawet niekiedy nie może 
marzyć o wielu rzeczach. Jedną z nich 
są dobre oceny i pochwały nauczycie-
li. Jedną z form walki z frustracją po-
wodowaną posiadanymi brakami jest 
ich negacja bądź prowokacyjne dekla-
rowanie ich lekceważenia. Z tego typu 
postawą mamy do czynienia w szkole. 
Wielu uczniów deklaruje swoją obo-
jętność do uczenia się, ponieważ wie,
że mimo starań nie zasłuży na ocze-
kiwaną przez siebie nagrodę – a jaki 
jest sens inwestować w przegraną. To 
prawda, tylko niewielka liczba na-
szych uczniów może liczyć na piątki 
czy szóstki, ale przecież każdy może 
osiągnąć sukces na poziomie swoich 
możliwości. By pozyskać ucznia do 
uczenia się i pracy nad własnym roz-
wojem warto:
• dbać o uświadamianie celów ucze-
nia się;
• wykorzystywać konstruktywne moż-
liwości jakie niesie w sobie informacja 
zwrotna;
• stosować metody angażujące ucz-
niów i różnicować zadania i formy ko-
munikowania się z uczniami w zależ-
ności od ich możliwości rozwojowych.

Przede wszystkim cele

 Cele wyznaczają sens naszego dzia-
łania. Kiedy wiemy w jakim celu po-
dejmujemy określone działania, nasza 
motywacja zdecydowanie wzrasta. 
W edukacji cel należy określać jako 
oczekiwany/zakładany rezultat. Efekt 
istotny, dostępny, wymierny, możliwy 
do sprawdzenia/zmierzenia i ważny 
dla procesu rozwojowego uczniów. 
Efekt/rezultat powinien opisywać jed-
nocześnie zakładany wynik inaczej 
nazywany kryterium sukcesu, element, 
którego będzie poszukiwał i uczeń i
nauczyciel, by potwierdzić fakt oraz 
poziom reprezentowanych/uzyska-
nych przez poszczególnych uczniów 
osiągnięć. Zgodność co do zakłada-
nych celów ułatwia zarówno nauczy-
cielowi jak i uczniowi ich wzajemną 
komunikację, a w szczególności prze-
kazywanie i przyjmowanie informacji 
zwrotnej. To również istotny element 
współpracy uczniów, dokonywania 
przez nich samooceny oraz uczenia się 
nawzajem od siebie.  

  Ważnym czynnikiem motywującym 
uczniów do uczenia się jest świado-
mość celów jakie wobec uczniów sta-
wia nauczyciel oraz tzw. kryteriów 
sukcesu czyli konkretnej wiedzy bądź 
umiejętności, które potwierdzą, że 
uczeń osiągnął zaplanowany rezultat.
Znajomość oczekiwanych rezultatów 
pozwala uczniom w większym stop-
niu skupić się nad pracy nad powie-
rzonym zadaniem, a i nauczycielowi 
umożliwia lepszą koordynację i sku-
teczność działań, jako że pozwala mu 
na bieżąco monitorować postępy roz-
woju ogółu uczniów. Dzięki tego typu 
strategii uczeń otrzymuje do wyłącznej 
dyspozycji dwa niezwykle istotne py-
tania:
1. Jaki jest cel uczenia się tego, co jest 
treścią danych zajęć (po co się uczę)?
2. Czego wymaga ode mnie nauczy-
ciel (co potwierdzi, że uczę się tak i te-
go czego się ode mnie oczekuje)?
  Dzięki odpowiedzi na oba pytania 
uczeń wie to, co jest dla niego najważ-
niejsze: czego i po co się będzie uczył. 

Informacja zwrotna

  Jeśli zależy nam na ciągłym moty-
wowaniu ucznia do pracy nad włas-
nym rozwojem musimy dbać o kiero-
wanie w jego stronę powtarzających 
się bodźców potwierdzających celo-
wość jego zaangażowania. Ponieważ 
nie możemy ucznia nieustannie na-
gradzać dobrze, kiedy możliwie częs-
to udzielamy mu informacji zwrotnej 
dotyczącej pracy, którą wykonał. Po-
winna się ona odnosić do założonych 
na wstępie kryteriów sukcesu i udzie-
lać uczniowi wiedzy w następujących 
obszarach:
• Co zrobił dobrze?
• Co należałoby poprawić?
• Jak można/należy to poprawić?
• Jak uczeń może się dalej rozwijać?
   Wiedza na temat poziomu ale i per-
spektyw własnego rozwoju stanowi 
istotną podstawę do budowaniu w 
uczniu postawy odpowiedzialności za 
proces uczenia się. By uczeń rzeczy-
wiście zbudował w sobie tę odpowie-
dzialność ważne jest nieustanne budo-
wanie w nim poczucia własnej war-
tości oraz budowanie emocjonalnego 
zainteresowania nauczanym przed-
miotem. Dzieje się tak, kiedy nauczy-
ciel stwarza warunki, w których ucz-
niowie uzyskują wiedzę na temat tego, 
co już potrafią, ale też kiedy mogą 
doświadczać prób podejmowania wy-
zwań z pogranicza ich możliwości. 
W tym wypadku ważne, by uczeń 
przekonał się nie tylko, że umie więcej 
niż mu się wydawało, ale i to, że cze-
go jeszcze nie umie, co oznacza tylko 
tyle, że powinien bardziej nad tym po-
pracować.
 
Możliwości realnego angażowania

  Możliwości realnego angażowania 
ucznia do uczenia się związane są 
z dwoma aspektami: indywidualnymi 
możliwościami rozwojowymi ucznia 
oraz celowością metod i form komu-
nikowania się z uczniem stosowanych 
przez nauczyciela. To bardzo ważne 
by podejmując próby motywowania 
ucznia do efektywnej pracy nad włas-
nym rozwojem budować przede wszys-
tkim na jego zasobach. Kiedy odwoła-

my się do naturalnych bądź wyuczo-
nych umiejętności czy predyspozycji 
reprezentowanych przez konkretnego 
ucznia dużo łatwiej będzie przekonać 
go, by zdecydował się wykorzystać je 
do pogłębiania czy poszerzania swoich
możliwości. By tak się działo należy 
posługiwać się komunikatami i zada-
niami dedykowanymi – mówiąc ina-
czej adresowaniem konkretnych pole-
ceń do konkretnych uczniów po to, by 
ci usłyszawszy polecenie, mogli na-
stępnie z sukcesem wykonać zadanie. 
Innym sposobem realizacji tej zasady 
są zadania zespołowe zakładające róż-
ną aktywność różnych uczniów – tak 
aby zadań bardziej skomplikowane  
wykonywali uczniowie z poziomu 4-6, 
zaś podstawowe uczniowie z pozio-
mu 2-3. 
 Kolejnym ważnym elementem anga-
żowania uczniów do nauki jest konie-
czność budowania klimatu do uczenia 
się. Ważne jest w tym wypadku zarów-
no wspomaganie uczniów, by stali się 
autorami procesu swojego uczenia się,
jak i tworzenie atmosfery sprzyjającej 
uczeniu się. Służyć temu mogą dzia-
łania zmierzające do współpracy ucz-
niów, do pracy w parach oraz małych
i większych zespołach. Ważne, żeby 
uczniowie korzystali nawzajem z in-
dywidualnego potencjału każdego 
z członków grupy, by udzielali sobie 
wzajemnie informacji zwrotnej, by 
wreszcie razem fetowali odnoszone 
sukcesy. I tu również ważne by ucznio-
wie mogli realizować się w otrzymy-
wanych zadaniach na poziomie swo-
ich możliwości. Nic tak nie motywuje, 
jak osobisty sukces – nawet jeśli zo-
stał osiągnięty w pozornie niewielkiej 
sprawie.
 
Podsumowując

  Motywacja jest funkcją użytecznoś-
ści wyniku i oceny prawdopodobień-
stwa sukcesu. Zrozumienie tej zależ-
ności ułatwia wyjaśnienie, dlaczego 
w pewnych sytuacjach uczeń nie rea-
guje na zachęty i kary zgodnie z ocze-
kiwaniem uczących czy wychowaw-
ców. Brak motywacji powoduje, że 
uczniowie zamiast zdobywać mądrość
i pracować nad własnym rozwojem, 
skupiają się na wypracowywaniu stra-
tegii oraz sposobów oszukiwania na-
uczycieli. Bywa to powiązane z częs-
tym u tego typu uczniów przekona-
niem o braku możliwości w osiągnię-
ciu sukcesu szkolnego – potwierdza-

nym nierzadko liczbą „jedynek” sta-
wianych im przez niektórych nauczy-
cieli. W efekcie w miejsce oczekiwane-
go zaangażowania w pracę nad włas-
nym rozwojem, pojawia się najpierw
spryt i przebiegłość a z czasem bier-
ność i negacja. By tego uniknąć bardzo 
ważne jest wypracowanie u uczniów 
własnej filozofii życia, hierarchii war-
tości i celów naczelnych oraz zasad 
moralnych. Ważne by wspólnie z ucz-
niami określać granice realnych możli-
wości własnego rozwoju oraz propo-
nowanie przez nauczycieli dobrze do-
branych i efektywnie stosowanych  
metod uczenia się. Z drugiej strony 
należy unikać, często praktykowanego 
przez część nauczycieli, nadmiernego 
liberalizmu i „odpuszczania” przed- 
kładającego tzw. „święty spokój” nad 
celowo pracę z uczniem.
  Motywacja to przede wszystkim 
wzmocnienie przekonania ucznia o 
możliwości osiągnięcia przez niego 
samego sukcesu. Podstawą do tego 
wzmocnienia są między innymi:
• dobra organizacja zajęć uwzględnia-
jąca potrzeby i możliwości rozwojowe 
różnych grup uczniów;
• formułowanie jednoznacznych, kon-
kretnych celów obudowanych szcze-
gółowym opisem zrozumiałych dla 
ucznia konkretach rezultatów;
• budowanie sytuacji, w których uczeń 
świadomy oczekiwanego rezultatu jest 
w stanie samodzielni ego osiągnąć;
• wykorzystywanie wzmacniającej roli 
grupy i umożliwianie rozwijania bądź 
pozyskiwania nowych umiejętności a 
także budowania własnej samooceny 
dzięki pracy zespołowej; 
• odnajdywanie i wzmacnianie w ucz-
niach tego, co ich autentycznie intere-
suje, inspiruje i skłania do działania;
• stwarzanie sytuacji pozwalających 
uczniom osiągnąć sukces.
  Warto dbać o spełnienie wyżej wy-
mienionych warunków. Współczesny 
uczeń potrzebuje argumentów po-
twierdzających sens angażowania się 
w proponowane mu działania, w tym 
uczenie się. Podstawowym czynni-
kiem, które może zadziałać motywu-
jąco jest nie informacja o czym za-
mierzamy ucznia uczyć, ale o tym, co 
będzie efektem tej pracy.
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