
Punkt nr 2: JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO DZIAŁANIA / opracowały D. Lechowska, 

A. Świerczyńska 

Gdy przychodzi czas na naukę, to czasem mniej lub bardziej świadomie, zaczynamy 

oddawać się zajęciom, które są wprawdzie pożyteczne, ale nie mają z nią nic wspólnego. 

Ostatecznie okazuje się, że na przykład zaprowadziliśmy porządek w skrzynce mailowej, nasz 

pokój lśni czystością jak nigdy dotąd, zadbaliśmy o sprawność fizyczną, ale zarazem… stos 

książek na biurku zaczął pokrywać już kurz. Na nic zdało się skrupulatne planowanie nauki  

i przekonywanie samego siebie, że tym razem będzie inaczej. Po prostu dopadł nas leń i nie 

wiadomo, jak sobie z nim poradzić. 

Każdy z nas miewa lepsze i gorsze dni. Ty też zapewne masz czasami tak, że jednego 

dnia rozpiera Cię energia i wręcz tryskasz motywacją, ale innego dnia kompletnie nic Ci się nie 

chce. 

Z czego wynika brak motywacji? 
Naszym zdaniem największą odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą zazwyczaj te cztery 

czynniki: 

 

– brak szczegółowego planu – plan jest niezbędny. Musisz wiedzieć, krok po kroku, co zrobić. 

Z planem w ręce znacznie trudniej poddać się zniechęceniu, bo kiedy najdą Cię jakieś 

wątpliwości, spojrzysz na niego i już będziesz wiedział co jeszcze masz do zrobienia, czego 

masz się jeszcze dzisiaj nauczyć. Opracuj codzienny plan nauki z każdego przedmiotu i podziel 

go na malutkie, łatwe do wykonania kroki (np. codziennie powtarzam jedną lekcję z każdego 

przedmiotu albo na przykład w poniedziałek powtarzam 3 ostatnie lekcje z j. polskiego, we 

wtorek 3 ostanie lekcje z historii itd.), 

– brak koncentracji uwagi – dobrej koncentracji na nauce sprzyja właściwa organizacja 

miejsca i czasu pracy. Warto, więc zadbać o: 

1.Swoje miejsce pracy (porządek na biurku, prawidłowe oświetlenie, posiadanie pod ręką 

niezbędnych przyborów i pomocy szkolnych, cisza i spokój, regularne wietrzenie 

pomieszczenia), 

2.Stałe, ustalone pory nauki (lepiej wstań wcześnie rano, a nie siedź długo w nocy, nie odkładaj 

uczenia się czegokolwiek na ostatnią chwilę, rób krótkie przerwy w nauce kolejnych 

przedmiotów np. napij się wody, odrabiaj prace domowe tego samego dnia, którego były 

zadane, ucz się codziennie o tej samej godzinie,  

3.Odrabiane prac domowych według określonej kolejności (przedmiot ścisły na zmianę  

z humanistyczny, łatwiejszy dla Ciebie na zmianę z trudniejszym), 

 

– brak jasno określonego celu (po co się uczę ?) – warto pamiętać, że ważne jest samo 

nastawienie do nauki. Inaczej mówiąc, nawet jeśli nie przepadasz za jakimś przedmiotem czy 

zagadnieniem, dobrze jest znaleźć powód, dla którego chcesz się go nauczyć. Może stanie się 

to przepustką do upragnionego zawodu? Albo choć trochę przybliży Cię do spełnienia jednego 

ze swoich marzeń? Gdy wiemy, że wysiłek sprzyja realizacji mniej lub bardziej ważnego celu, 

łatwiej jest nabrać chęci do nauki. 

 

– brak wsparcia – uwierz – ze świadomością, że ludzie wokół dopingują Cię i pomagają czy 

po prostu służą radą, znacznie łatwiej robić swoje. Taka postawa rodziny i przyjaciół potrafi 

dodać skrzydeł. Dobrym rozwiązaniem może okazać się nauka w kilkuosobowej grupie lub 

choćby we dwoje (jest to do zrealizowania nawet zdalnie, za pomocą zwykłego telefonu bądź 



komunikatorów internetowych). Druga osoba może nas zmotywować do dalszej nauki, albo – 

jeżeli jest dobra z danego przedmiotu – wytłumaczyć te bardziej skomplikowane zagadnienia. 

Co istotne, ucząc się w parze lub w grupie, można też wymieniać się spostrzeżeniami na dany 

temat, albo wzajemnie się odpytywać. Swoją drogą, towarzystwo innych osób, które „łączą się 

z nami w bólu” sprawia, że nauka staje się przyjemniejsza. 

Pora, żebyś poznał jeszcze kilka innych praktycznych rad i wskazówek, jak wskrzesić  

w sobie motywację do pracy i nauki. 

 

Wysypiaj się! 
Ten punkt może wydawać się banalny, ale im bliżej ważnego zaliczenia, tym większe ryzyko, 

że zdecydujemy się zarwać kilka nocy na nieefektywne zakuwanie. Potęga snu bywa 

niedoceniana przez uczniów, tymczasem ma on naprawdę ogromny wpływ na nasz organizm. 

Siedem, osiem godzin, nieprzerwanego, spokojnego snu to najlepszy sposób na zwiększenie 

swojej produktywności i energii do działania w kolejnym dniu. Taka regeneracja sprzyja 

również szybszemu zapamiętywaniu materiału. 

 

Zadbaj o inspirujący poranek – to zmobilizuje cię do nauki. 
Sposób w jaki rozpoczynamy poranek, zwykle rzutuje na pozostałą część naszego dnia. Dobrą 

praktyką jest zatem wprowadzenie inspirującej porannej rutyny (posłuchanie ulubionej muzyki, 

wykonanie kilku ćwiczeń fizycznych, krótka rozmowa ze znajomymi na dzień dobry, 

sporządzenie planu na dzisiejszy dzień itp.), która pozwoli pozostać w pozytywnym, 

produktywnym trybie przez kolejne kilkanaście godzin. Będąc w takim trybie łatwiej się skupić 

i zmotywować do działania. 

 

Wyznacz sobie nagrodę.  

Czy jest coś, co chciałbyś mieć lub coś, co chciałbyś zrobić? Powiedz sobie, że możesz to mieć, 

jeżeli tylko skończysz naukę. Po owocnej nauce będziesz czuł się podwójnie dobrze, ponieważ 

posiądziesz potrzebną Ci wiedzę i dodatkowo zyskasz coś, czego bardzo pragnąłeś. 

 

Nie pozwól sobie na odłożenie nauki na później.  

Jeżeli teraz nie masz ochoty się uczyć, to tym bardziej nie będzie ci się chciało tego robić 

później. Mówiąc wprost, jeżeli odłożysz naukę na później to albo wcale się nie nauczysz, albo 

nie nauczysz się porządnie. Jeżeli zabierzesz się za naukę od razu, oszczędzisz sobie stresu 

związanego z myśleniem o tym, że cała nauka jest jeszcze przed tobą. 

 

Wymyśl sposób nauki, który sprawi, że będzie ona efektywna.  

1.Nagraj informacje z podręcznika na dany temat lub słówka z j. obcego na dyktafon, telefon  

i kilkakrotne je przesłuchaj. 

2.Zapisz na większych kartkach ważne informacje (daty, nazwiska, słówka, wzory 

matematyczne, chemiczne, pojęcia) i wieszaj je w formie plakatu na ścianie w pokoju-

systematycznie je powtarzaj. 

3.Twórz na własny domowy użytek tzw. ściągawki z najważniejszymi informacjami. 

4.Powtarzaj uczony materiał własnymi słowami, nie ucz się mechanicznie, ułatwia to lepsze 

zrozumienie i zapamiętywanie.   

5.Czytając temat z podręcznika podkreślaj markerem lub wypisuj najważniejsze informacje do 

zapamiętania. 

 

 



Poznaj najlepszy dla siebie sposób uczenia się.  
Jesteś wzrokowcem? A może lepiej uczysz się ze słuchu? W pierwszym przypadku narysuj 

schemat tego co masz się nauczyć lub zrób porządne notatki. W drugim nagraj fragment 

materiału i odsłuchaj go kilka razy, dopóki nie zrozumiesz lub nie zapamiętasz o co w nim 

chodzi. Nauka może być przyjemna pod warunkiem, że znajdzie się na nią odpowiednią 

metodę. 

 

Wykorzystaj metodę małych kroków. 
Nie staraj się opanować całego materiału na raz – podczas jednego, kilku – czy 

kilkunastogodzinnego „posiedzenia”. Jeśli jest go naprawdę dużo i tak ci się to nie uda. Już po 

paru godzinach, zaczniesz najprawdopodobniej odczuwać frustrację i zmęczenie, które 

zdecydowanie nie sprzyjają efektywnej nauce. Przed przystąpieniem do działania, podziel 

materiał na mniejsze części i wyznacz konkretną datę realizacji poszczególnych etapów nauki. 

Metoda małych kroków jest zdecydowanie skuteczniejsza, niż nauka wszystkiego na raz. Lepiej 

jest przyswajać mniejsze porcje wiedzy, a później kilkukrotnie wszystko powtórzyć. Poza tym, 

takie rozwiązanie nie niesie ze sobą ryzyka szybkiego przemęczenia i zniechęcenia do dalszego 

wysiłku intelektualnego. 

 

Pozytywny wpływ relaksu. 
Nie samą nauką człowiek żyje. Znalezienie w tym trudnym okresie czasu na odpoczynek  

i drobne przyjemności jest naprawdę ważne. Takie małe radości to nie tyle dobry sposób na 

motywację, co po prostu wyraz troski o higienę umysłu. 

 

 

 


