
                                                                                                      

ZAPOZNANIE UCZNIÓW ZE SPOSOBAMI 

SKUTECZNEJ MOTYWACJI 

 

 

 Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego chcemy osiągnąć dany cel. Weźmy 

na przykład, że chcesz zdać egzamin. Jak można dojść do podstawowych 

potrzeb,  zadając pytanie „dlaczego?”,  np.;:  Chcę zdać egzamin. Dlaczego? 

Bo chcę ukończyć studia. Dlaczego? Chcę być świetnym prawnikiem. 

Dlaczego? Chcę mieć pełno pieniędzy na koncie. Dlaczego? Będę mógł 

spełnić wszystkie swoje marzenia podróżnicze. 

 Jeśli wyobrazisz sobie końcowy efekt – motywacja do nauki pojawi  

się dosłownie znikąd! Wizja celu i niepoddawanie się może sprawić cuda. 

 

 Możesz umówić się ze znajomymi, że nauczysz ich danego materiału. 

Możliwości jest mnóstwo, a po takiej deklaracji motywacja wzrośnie na 100%. 

 Zafunduj sobie małą przyjemność po wykonaniu zadania. Uczysz się cały 

dzień- od rana do wieczora? Daj sobie nagrodę na koniec dnia. Może to być  

po prostu leżenie i patrzenie w sufit, obejrzenie ulubionego serialu lub wyjście 

z kolegą lub z koleżanką na spacer. 

 Po prostu zacznij robić to, co masz robić. Jeśli masz z tym kłopot, spójrz  

na zegarek i obiecaj sobie, że to tylko na 5 minut. Najważniejsze, aby zacząć.  

Jak już zaczniesz, motywacja do nauki sama się znajdzie. Dopóki nie zamieni 

się w działanie, jest bezużyteczna, niczym zużyta szczoteczka do zębów.  

A sama chęć, tak naprawdę, nie jest nam do niczego potrzebna.  

Nie potrzebujesz znać technik na motywację i innych takich rzeczy. 

Potrzebujesz działania. Nieważne czy masz nieposprzątane biurko, brudny 

pokój albo zaśmiecony pulpit na komputerze. 



 Fajnym sposobem jest wystartowanie od najprzyjemniejszej albo najłatwiejszej 

rzeczy. Ciekawi Cię chociaż fragment tego, czego masz się nauczyć? Zacznij 

od tego. Jest coś, co zajmie Ci dosłownie w chwilę? Zacznij od tego. 

 Często jest tak, że widzisz ile masz do zrobienia i na samą myśl o tym czujesz 

się zniechęcony. W takim przypadku mogą pomóc ćwiczenia fizyczne. Krótkie 

wyjście na spacer albo 5 minut treningu oczyści Twoją głowę i sprawi,  

że po powrocie to pracy motywacja wzrośnie i będziesz chciał zrobić coś  

ze swoim życiem. Oprócz tego, najczęściej odkładamy rzeczy, kiedy jesteśmy 

w złym humorze, a aktywność fizyczna na pewno nam go poprawi. Po chwili 

ćwiczeń motywacja do nauki na pewno wzrośnie. A o innych zaletach 

prowadzenia aktywnego trybu życia można rozmawiać bez końca. 

 Stwórz sobie środowisko do pracy. Dom często kojarzy nam się z relaksem, 

odpoczynkiem, a to raczej nie wpływa dobrze na naszą chęć do nauki. Jednym 

ze sposobów jest pójście do biblioteki – bierzemy tylko materiały do nauki, 

siadamy i się uczymy.  Innym sposobem może być stworzenie sobie takiego 

miejsca w pokoju, które będzie Ci się kojarzyć tylko i wyłącznie z nauką. 

Najlepiej jak będzie to miejsce, w którym nie spędzasz dużo czasu, np. 

przeglądając Facebooka. W Twojej głowie ma zachodzić skojarzenie – siadasz 

tam i od razu się uczysz. Nic więcej nie robisz. Jeśli to nie problem, możesz za 

każdym razem, gdy masz przed sobą dłuższą chwilę nauki, przestawiać biurko 

pod innym kątem, aby Twój mózg podświadomie wiedział, że teraz pracujemy, 

a nie odpoczywamy. 

 Świetną techniką na zdobycie motywacji do nauki może być wyobrażenie 

sobie, że ciągle patrzy na nas człowiek, z którego bierzemy przykład. Może  

to być Twój tata, papież albo ulubiony aktor. Świadomość tego, że osoba,  

z której bierzesz przykład, ciągle obserwuje to, co robisz, sprawi, że nie 

będziesz chciał się obijać, tylko weźmiesz się za siebie. W ten sposób ludzie 

potrafią osiągać wielkie sukcesy. Czas na Ciebie. 

 Wyznacz sobie zadanie do wykonania. Podziel je podpunkty, wyznacz % dla 

każdego tak, aby sumowały się one do 100%. Jeśli masz książkę do 



przeczytania, możesz wyznaczyć % za każdą stronę. Możesz też stworzyć 

wykres w Excelu, uzupełniać dane i patrzeć jak on rośnie. Chęć osiągnięcia 

maksimum będzie bardzo duża i nie będziesz mógł się doczekać  

aż je osiągniesz. 

 Jesteś właśnie po lekcji biologii i wiesz, że będziesz musiał ją perfekcyjnie 

opanować? Otocz się ludźmi, o których wiesz, że będą się uczyli wcześniej  

i motywujcie się wzajemnie. Umówcie się na spotkanie w celu nauki. 

Zbierzcie innych ludzi. Wprowadźcie zdrową rywalizację, wyśmiewajcie się  

w żartach, jeśli jednemu z Was plany nie wyjdą. Rywalizacja jest z nami  

od dziecka. Lubimy być lepsi. Lubimy wygrywać i w tym przypadku będzie 

dokładnie tak samo. Odpowiednie nastawienie, ludzie i atmosfera sprawi,  

że będzie się działa magia w Twojej głowie. 

 Wyobraź sobie bardzo dokładnie i w bardzo negatywny sposób, co stanie, jeśli 

nie będziesz się uczył. Wyrzucą Cię ze szkoły? Do końca życia będziesz 

pracował za najniższa krajową? Będzie czekała Cię poprawka podczas, gdy  

w tym samym czasie mógłbyś być na wakacjach nad morzem, bądź w górach. 

Poczuj ten lęk, smutek, niepewność. Przeżyj to bardzo mocno. Wszyscy Twoi 

znajomi właśnie świętują ukończenie szkoły, a Ty siedzisz w książkach,  

bo zostały Ci jeszcze 2 poprawki do napisania. Wiesz, że z tego przedmiotu 

prowadzący lubi na poprawkowym terminie dać zadania, których sam nie 

byłby w stanie rozwiązać. Stresujesz się bardzo mocno. Od tego, czy zdasz 

zależy bardzo wiele. Trochę smutne, prawda? Chyba nie chcesz, aby stało  

 się to rzeczywistością. 

 Na pewno masz swoje małe i większe sukcesy na koncie. Ostatnia piątka  

z testu, wygranie zawodów czy dostanie się na wymarzone studia. Przypomnij 

sobie pracę, jaką w to włożyłeś i to uczucie, które pojawiło się w Twoim ciele 

po osiągnięciu tego. Do Twojego mózgu dojdzie, że jesteś w stanie zrobić 

wszystko, a wykonanie małego zadania to dla Ciebie żaden problem. Błędem 

dużej liczby osób jest to, że w ogóle nie zapisują rzeczy, które udaje im się 

osiągnąć. A uświadomienie sobie tego, co zrobiliśmy potrafi nie tylko 



podnieść naszą motywację, ale także podnosi pewność siebie, a w trudnych 

chwilach pomaga wyjść z depresji. 

 Dobrym pomysłem jest spisanie wszystkich swoich życiowych sukcesów. 

Takich jak czerwony pasek na świadectwie, zdane prawo jazdy czy podjęcie 

pierwszej pracy. Może się tu znaleźć wszystko, co sprawiło, że na Twojej 

twarzy pojawił się uśmiech na twarzy. Całą listę możesz sobie powiesić  

na ścianie, schować do butelki. A w chwilach braku motywacji albo 

pogorszenia samopoczucia wracać do niej. 

  Kolejnym sposobem jest codzienne zapisywanie rzeczy, z których jesteś 

dumny danego dnia. Mogą to być małe przyjemności albo coś, co przybliża 

Cię  do celu. Podniesie to nie tylko Twoją produktywność, ale także 

zadowolenia z życia. Sama poprawa pozycji z przygarbionej na wyprostowaną 

i wymuszony uśmiech potrafią zmienić samopoczucie, zdanie sobie sprawy  

ze swoich sukcesów będzie niczym bomba motywacyjna. 

 Masz w planach, że o 14:00 zaczniesz naukę, ale zawsze pojawia się coś 

ważniejszego do zrobienia? A to zrobić zakupy, przeczytać kolejną książkę…  

I wtedy zamiast zacząć się uczyć, zajmujesz się czymś zupełnie innym. Jak 

można to pokonać? Zaplanuj, że do danej godziny przygotujesz  

się rozpoczęcia nauki. Jak to zrobić? Załóżmy, że masz nauczyć się na ważny 

egzamin i chcesz zacząć pracę o 16:00. W takim przypadku, zaplanuj, że do 

16:00 przygotujesz wszystkie materiały (książki, PDFy, testy z ubiegłych lat, 

notatki…) i o godzinie 16 będziesz miał je zebrane w jednym miejscu, 

pootwierane na odpowiednich stronach, będziesz miał wyłączone 

powiadomienia w telefonie, a Ty będziesz siedział przy biurku. Możesz nawet 

powtarzać sobie w głowie “Dzisiaj, gdy wrócę do domu, o 15:00 jem obiad,  

a później uczę rozdziału z książki o anatomii ludzkiego ciała”.  

Po zastosowaniu tej techniki o wiele łatwiej będzie zacząć pracę. Zniknie 

większość z Twoich wymówek, dzięki czemu nie będziesz myślał o innych 

zadaniach, ale właśnie o tym jednym, konkretnym, które sobie zaplanowałeś  

 i krok po kroku będziesz dążył do celu. 



  Nauka jest fajna, nauka może być fascynująca, dlaczego więc nie zmienić 

myślenia z “Muszę tego nauczyć, a i tak to mi się nie przyda…” na “Wow!  

Ale to jest super!”? Czasami nie będzie to łatwe, ale spróbuj, nawet na siłę, 

obudzić w sobie dziecięcą ciekawość. Z tym jest tak, jak z wywoływaniem 

sztucznego uśmiechu, kiedy jest się smutnym, żeby poprawić sobie humor. 

Wydaje się bezsensowne i wymuszone, ale działa. O to nam chodzi. 

 Można też pomyśleć o nauce jako o treningu pamięci. Masz nauczyć się 

słówek? Dowiedz się jak zapamiętywać listy słów, liczby i stworzyć pałac 

pamięci, a później trenuj to przy każdej możliwej okazji. Stawiaj sobie 

wyzwania, typu “nauczę się tej strony w 5 minut”, później włączasz minutnik 

 i zaczynasz. Takie podejście sprawiało mi mega frajdę, szczególnie po tym jak 

opanowałem techniki pamięci na wysokim poziomie i dosłownie bawiłem się 

zapamiętywaniem. 

Przestawione techniki na pewno się przydadzą. Możesz je zastosować właściwie 

wszędzie. Sprawdzają się nie tylko przy nauce. Wykorzystaj je także, aby zdobyć 

motywację do nauki, ćwiczeń fizycznych albo spełniania swoich innych, osobistych 

planów. Czasami może być tak, że zastosujesz jeden sposób i będzie działał  

on zawsze, do końca życia. Czasami po prostu podniesie szansę zrobienia czegoś  

o kilka procent. Najważniejsze, aby zawsze, gdy brakuje Ci motywacji, przetestować 

dany punkt w praktyce. Tylko w ten sposób dojdziesz do tego, co dla Ciebie jest 

najlepsze. Pamiętaj – "Pudłujesz 100% strzałów, jeśli  

w ogóle ich nie wykonujesz." 

                    

                             Opracował: psycholog szkolny Marta Michalska 
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