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Motywacja najbardziej 
opornych

Po pierwsze bezpiecznie
Atmosfera bezpieczeństwa pomoże skłonić jednostkę do 
udziału w zajęciach. Należy budować relacje grupowe 
sprzyjającej aktywności i eliminować sytuacje 
spowodowane strachem lub dezorientacją. 
DYSKUSJA, PRACA W MAŁYCH GRUPACH, 
METAPLAN, GRY INTEGRACYJNE: sprzyjają
wzajemnemu poznaniu się, zaangażowaniu w pracę
grupy, swobodnemu wypowiadaniu się, służą budowaniu 
bezpieczeństwa w grupie.

Motywacja najbardziej 
opornych

Po drugie cel i świętowanie jego osiągnięcia
Każdy człowiek odczuwa potrzebę sukcesu. Brak
sukcesów powoduje zniechęcenie i odbiera siłę
do pracy, blokuje pomysłowość i elastyczność. 
Sukcesy może jednak odnosić tylko ten, kto
postawił sobie jakiś cel. Po osiągnięciu celu
można świętować sukces.
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Po trzecie wartości
U ludzi wysoko cenione są np. takie wartości jak własna
inicjatywa i autonomia. 
Jeżeli w twoim zespole mają oni możliwość
współdecydowania, współodpowiedzialności i aktywności, 
stanowi to dla nich potężny impuls motywacyjny. 
Ludzie gotowi są zrezygnować w znacznym stopniu z 
nagród, poświęcając się wolny działaniom, w których
mają swobodę realizowania własnych idei. 
FILM, WYKŁAD, PREZENTACJA, PRACA Z TEKSTEM, 
wzbogacają wiedzę uczniów, ułatwiają kształtowanie 
własnych opinii oraz poglądów.
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Po czwarte sens
Członkowie zespołu, którzy nie wiedzą, do czego 
potrzebny jest ich wysiłek i jaki jest ich wkład w dane 
zadanie, nie będą szczególnie umotywowani do pracy. 
Dla wielu jest ważne nawet to, co ma się potem stać z 
produktem, i czy „są za tym”. 
BURZA MÓZGÓW, GRY DYDAKTYCZNE, PRACA W 
MAŁYCH GRUPACH, SYMULACJE, ODGRYWANIE 
RÓL, DRZEWO DECYZYJNE sprzyjają temu, że studenci 
odwołują się do własnych doświadczeń, do swoich 
potrzeb, emocji, podejmują decyzje, wdrażają, to czego 
się nauczyli.
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Po piąte ciekawość
Potężną siłą napędową może być ciekawość. 
Poszerzenie wiedzy i horyzontów zwiększa pewność
siebie i pomaga się rozwijać. 
Motywującym instrumentem może być możliwość
nauczenia się czegoś nowego a także rozwoju w ramach
zadania, ćwiczenia. 
Skupianie się natomiast na jednym rodzaju działania
może być natomiast odbierane jako ślepa uliczka, bez
perspektyw i urozmaicenia. 
Dzięki stosowaniu różnorodnych metod prowadzenia zajęć tematyka 
ekonomiczna może być interesująca i łatwo przyswajana przez 
studentów
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Po szóste predyspozycje
Podczas gdy jedni lubią wykonywać dokładnie opisane
prace, w których mogą się wykazać, inni wolą rozmowę, 
kontakt i pozytywny stres
Stosownie do profilu osobowości i intensywności
zachowań introwertycznych; ekstrawertycznych, 
zorientowanych na ludzi lub na zadania, ludzi można
różnie motywować.
Dla asystenta ważne jest poznanie tych predyspozycji -
na przykład zwiększenie zakresu własnej
odpowiedzialności może jednych umotywować a innych
przestraszyć

Czym demotywujemy?
Osądź

Totalna krytyka, na którą student nie może zareagować: 
„Ty wszystko robisz źle", „Nigdy nic z tego nie będzie", 
„Wszystko, za co się weźmiesz, nie udaje się".
Pozostawianie studenta przez długi czas bez
jakichkolwiek komentarzy, wskutek czego nie wie, na
jakim etapie znajduje się jego praca. Ćwiczenia służą
ocenie wyników pracy studentów. Student to nie 
słuchacz. 
Komentarz powinien być odniesiony konkretnie do 
wykonania jakiejś pracy, zadania, polecenia. 

Czym demotywujemy?
Osądź

Uprzedzenie i dyskryminacja
Często są głęboko zakorzenione emocjonalnie i 
trudno je usunąć.
Niezrozumiałe i nieuzasadnione autorytarne
kierowanie
Co wynika z nawyków, a co z ostrożności i z 
konieczności kontroli?

Proces dydaktyczny 
kierunki zmian

metody podające
bierna recepcja wiedzy: 

zapamiętywanie i odtwarzanie

metody poszukujące
aktywność, zaangażowanie ucznia w proces 
zdobywania wiedzy, umiejętności badawcze: 
komunikowanie, negocjowanie, 
rozwiązywanie problemów, prezentacja 
własnych poglądów 
zasada wykorzystania czynników ludzkich

Proces dydaktyczny 
kierunki zmian

współzawodnictwo

współpraca
umiejętność współpracy  grupie, zdolność do 
kompromisów poszukiwanie źródeł wiedzy,  
rozumienie własnego wkładu i 
odpowiedzialności za proces nauczania

Proces dydaktyczny 
kierunki zmian

motywacja zewnętrzna
ocena zewnętrzna ze strony             

prowadzącego, nagrodą jest      
pozytywny stopień

wielostronna motywacja
samoocena ( zdolność do oceny 
samodzielnej i krytycznej), ocena 
rówieśników, ocena nauczyciela, nagrodą
jest wewnętrzne samozadowolenie, 
realizowanie własnych zainteresowań
i potrzeb intelektualnych
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Proces dydaktyczny 
kierunki zmian

ujednolicenie, rutyna w 
wykorzystywaniu metod 
nauczania

bogacenie technologii kształcenia
wykorzystywanie nowoczesnych środków 
dydaktycznych, przedłużanie momentów 
zdobywania wiedzy również poza zajęcia 
ćwiczeniowe (praca z komputerem, wywiad, 
działalność w  organizacjach społecznych, 
zwiedzanie, działalność wytwórcza, itp.)

Proces dydaktyczny 
kierunki zmian

przewaga wiedzy
znajomość pojęć i terminów 

charakterystycznych w danej 
dyscyplinie

przygotowanie do życia
zdobycie wiedzy i i umiejętności jej 
nabywania, zastosowania jej  różnych 
sytuacjach (także pozauczelnianych)

Nauczyciel akademicki 
kierunki zmian postaw

sprostanie oczekiwaniom

tworzenie nowych osobistych wyzwań
poprzez podejmowanie czynności 
związanych z samodoskonaleniem i  
samokształceniem

Nauczyciel akademicki 
kierunki zmian postaw

sukces osobisty

sukces Uczelni, studentów jako miara 
sukcesu osobistego

Nauczyciel akademicki 
kierunki zmian postaw

uciekanie od odpowiedzialności

wpływanie na jakość kształcenia, 
współdecydowanie

Nauczyciel akademicki 
kierunki zmian postaw

wykorzystywanie „słabych” stron 
„Uczelni” np. zbyt liczne grupy, brak 
odpowiedniego wyposażenia sal

wykorzystywanie mocnych stron samego 
siebie np. stosowanie metod aktywizujących, 
organizowanie własnych pomocy 
dydaktycznych
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