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MOTYWACJA

Co Cię porusza?
Co Cię skłania do działania?

Dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś?
Dlaczego robisz to, co robisz?



“Proszę mi pomóc ich zmotywować”

Czyli co konkretnie mam zrobić?
CO JEST CELEM?

Motywowanie a manipulacja 



Co chcemy uzyskać?

● zdanie egzaminu?
● zdanie egzaminu z dobrym wynikiem?

● efektywniejsze wykonywanie naszych poleceń?
● uruchomienie chęci samodzielnego odkrywania?

● rozwój kompetencji kluczowych?
● większą świadomość ucznia?

● dobre przygotowanie do rynku pracy?



„Kiedy zastanowimy się nad powodami pytania  o 
motywację, to okaże się, że chodzi o problemy związane z 
tym, że ktoś inny nie chce robić tego,  co my byśmy chcieli, 
by robił” 

“Ludzie są z natury zmotywowani - służy temu układ 
wbudowany w ich mózg "gdybyśmy go nie mieli - nie 
przeżylibyśmy" 

Pytanie o to jak motywować ludzi, jest więc równie 
sensowne jak pytanie "Jak wytworzyć głód". Jedyna 
rozsądna odpowiedź brzmi: "Nie trzeba, pojawia się 
samoistnie". 

MANFRED SPITZER





Co na wpływa na motywację uczniów?

● epigenetyka (cechy osobnicze)
● życie w czasach wielkich zmian 
● mózg jako taki
● zmiany w mózgu nastolatków
● wzorce rodzinne 
● wzorce szkolne
● presja społeczna 



Działania jakie dzieci 
podejmują są ich strategią 

realizacji potrzeb. 
W taki sposób, w jaki 

potrafią. 
.

Potrzeby jako 
motywatory



Motywacja w epoce cyfrowej



Co uczniowie robią w Internecie
● Bawią się. Potrzeba zabawy. Czas na pasje. Rozrywka. 
● Odpoczywają. Potrzeba bezpieczeństwa. Uspokojenie. 
● Robią co chcą. Potrzeba autonomii. Wolność działania. 

Bycie w swoim świecie. Bez kontroli dorosłych. 
● Komunikują się. Potrzeba przynależności. FOMO. 
● Eksponują się. Potrzeba zauważenia i akceptacji. 

Prezentowanie siebie w nadziei na docenienie.
● Uczą się. Potrzeba wiedzy, kompetencji. Ciekawość. 

Uczenie się nowych umiejętności.
● Tworzą. Potrzeba samorealizacji. Poczucie wpływu. 

Wyrażenie siebie.



Uczniowie w Internecie 
Badania:  EU Kids Online 2018



Dane z raportu: NASK



Dane z raportu: NASK



GRA A SZKOŁA
- MISJA (jak stać się dojrzałym człowiekiem) 
- ZADANIA - CELE - WYZWANIA (lekcje, projekty, zaliczenie semestru)
- INFORMACJA ZWROTNA (punkty, oceny)
- POZIOMY (przechodzenie z klasy do klasy)
- DOSKONALENIE (coraz większa wiedza)
- WZRASTAJĄCY POZIOM TRUDNOŚCI (coraz więcej treści, bardziej 

skomplikowane zadania)
- ODZNAKI ZA OSIĄGNIĘCIA (czerwone paski)
- SPECJALIZACJA (klasy profilowane)
- ZESPOŁOWOŚĆ (działanie z innymi, wymiana)
- RYWALIZACJA (rankingi grup)



DLACZEGO GRA ZWANA SZKOŁĄ NIE DZIAŁA
● “Gra działa wówczas, gdy sam decydujesz o wejściu do gry”
● “Gdy wiesz, czemu chcesz grać”
● “W szkolnej grze system nagród jest nieatrakcyjny”
● “Cel jest dla graczy niezrozumiały lub nieatrakcyjny”
● “Zadania nie zawsze są uporządkowane od najłatwiejszych do 

najtrudniejszych, zbyt łatwe nudzą doświadczonych graczy, zbyt trudne 
ich zniechęcają”

● “Informacja zwrotna bywa nieczytelna albo też nie ma związku z 
realnymi poczynaniami gracza”

● “Zadania jak i doskonalenie nie przybliżają nas do celu misji”
● “Poziomy nie działają motywująco, gdyż ich osiągnięcie zawsze 

następuje po tym samym czasie, ani talent gracza ani jego wysiłek nie 
mogą tego przyspieszyć”



“Ta gra po prostu nie została 
zaprojektowana pod odbiorcę”







Nagrody syntetyczne Nagrody naturalne

Pochodzące z zewnątrz, arbitralne, 
ustalone przez kogoś innego

związane z wewnętrznym układem 
nagrody

Przykłady: odznaki, gwiazdki, oceny, 
dyplomy

Przykłady: satysfakcja, radość, 
poczucie spełnienia, poczucie sensu

Pomagają skłonić nas do robienia 
rzeczy, wymaganych przez dawcę 

nagród, a których często nie chcemy 
robić i które nie dają nam prawdziwej 

satysfakcji

Pomagają nam realizować nasze 
potrzeby, osiągać to, co jest dla nas 
ważne i przydatne, co nadaje życiu 

sens

Działają jak suplementy, sztuczne 
zastępniki  

Są wartościowe same w sobie



POZWOLIĆ LUDZIOM DZIAŁAĆ 
(autonomia) 

ABY MOGLI SIĘ DOSKONALIĆ 
w obszarze, w którym są dobrzy 

(mistrzostwo)

I KTÓRY NADA ICH ŻYCIU SENS 
(cel)

SEKRET MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ



● Permanentnie. Uczy się cały czas, automatycznie 
(przez podpatrywanie, naśladowanie, twórcze 
przetwarzanie) 

● Autonomicznie. Tego, czego sam chce się nauczyć 
Subiektywny wybór. Wewnętrzny układ nagrody. 

● Naturalnie. W sposób swobodny - wrodzony 
instynkt do nauki (Lerntrieb) 

● Emocjonalnie. W warunkach przeżywania  
(emocjonalny rezonans). 

● Społecznie. Przez interakcje (odzwierciedlanie)

JAK UCZY SIĘ MÓZG?





BEZPIECZEŃSTWO
● przyjazne środowisko, wsparcie, poczucie zauważenia i 

docenienia, brak lęku

● “Samodzielność pojawia się tylko tam, gdzie jest 
poczucie bezpieczeństwa. Warunkiem efektywnej 
nauki jest brak strachu i stresu.” (S. Czerny)

● “Lęk wytwarza określony styl poznawczy, ułatwiający 
szybkie wykonywanie prostych, wyuczonych procedur i 
utrudniający luźne skojarzenia" (M. Spitzer)



RELACJE
● Uczenie się jest działaniem społecznym - ludzie potrzebują 

innych, których mogą obserwować, i do których się dostrajają. 

● głównym zadaniem mózgu wcale nie jest myślenie. Jego 
struktura i sposób funkcjonowania każe go postrzegać w 
pierwszej linii jako organ społeczny. (G. HUETHER)

● To co ludzi napędza, to nie fakty i dane, ale uczucia, historie i 
przede wszystkim inni  ludzie (M. SPITZER)

● Nauczyciele czy nauczycielki są zawsze odbierani jako 
kompletne osoby. Efektywne nauczania i uczenie się możliwe 
jest jedynie w warunkach wytworzenia udanej relacji (J. BAUER)



AKTYWNOŚĆ

Uczenie się poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń, 
obserwowanie zjawisk, eksperymentowanie. 

Reguły gry opanowuje się najlepiej, kiedy się gra. Dokładnie tak 
samo, jak możemy się nauczyć mówić jedynie w społeczności 
dzięki mówieniu i rozumieniu, możemy się nauczyć zachowań 
społecznych tylko w społeczności, w której i z którą trzeba i można 
działać. Współpracy uczymy się przez grę, ale ta gra nie 
nazywa się "Chińczyk" czy "Monopol". Ona się nazywa Żyć 
wspólnie! (M. SPITZER)



ISTOTNOŚĆ
Nasze mózgi efektywnie przetwarzają jedynie te informacje, 
które uznają za ważne czyli atrakcyjne (nowe, interesujące, 
przydatne). 

„Wiedza, która ma zostać opanowana bez wskazania jej 
związku z przekonującymi możliwościami zastosowania, 
nie ma szansy przetrwać w sieciach nerwowych, którym 
chodzi tylko i wyłącznie o wyobrażenie działań i 
towarzyszących im doznań” (J. BAUER)



NIEZALEŻNOŚĆ
Możliwość decydowania: W sytuacji przymusu neurony 
symulują naukę)

Uczymy się gdy:
- mamy możliwość realizowania własnych pomysłów 
(utożsamiamy się z zadaniem)
- bierzemy udział w podejmowaniu decyzji (czujemy, że 
coś od nas zależy)
- robimy to, co lubimy, co daje nam frajdę







SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 

PROBLEM: 
ANOMIA

ODPOWIEDŹ: 
KONSTRUKCJONIZM

REALIZACJA: 
5 FILARÓW SZKOŁY

ATROFIA KIEROWANIE SOBĄ STUDIUM POZNAWANIA SIEBIE

ALIENACJA KOMUNIKACJA AGORA (KLUB DYSKUSYJNY)

ANARCHIZM
INFORMACYJNY

KRYTYCZNE 
MYŚLENIE

LABORATORIUM BADAWCZE

AUTOMATYZACJA KREATYWNOŚĆ WARSZTAT PRACY TWÓRCZEJ

ATOMIZACJA KOOPERACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.tomasztokarz.net



NOWA ROLA NAUCZYCIELA

PEDAGOG

INSPIRATOR

FACYLITATOR

TUTOR



Dziękuję za uwagę :)

t.tokarz@wp.pl


