
O motywacji wewnętrznej słów kilka 

 

„Ja muszę” a „ja chcę”,  to wybór jaki często dokonujemy zabierając się do pracy, nauki 

czy innych czynności jakie należy wykonywać w codziennym życiu. Motywacja nie przychodzi 

łatwo, ale jak już się ją ma, to potrafi być prawdziwym motorem napędowym dla naszego 

działania. Aby powiedzieć „ja chcę”, określając tym samym nasz wybór, płynący z nas samych, 

należy stworzyć odpowiednie warunki. Szczególnie ważne jest to wtedy, jeśli chcemy 

skutecznie motywować dzieci czy nastolatków.  

Bardzo często za właściwą metodę motywowania uważa się metodę „kija i marchewki” 

– nagrody, obietnice, groźby, kreowanie rywalizacji to tylko niektóre ze sposobów jakimi 

można przekonać do podjęcia określonego działania. Niestety tak sterowana motywacja 

zewnętrzna jest skuteczna do momentu otrzymania upragnionej rzeczy czy trwania kontroli. 

Tym samym wymuszone działanie na motywacji zewnętrznej jest krótkoterminowe  

i warunkowe. Mając wybór: albo się zbuntować albo zrobić tak jak  to jest oczekiwane, 

odbieramy dziecku możliwość decydowania o sobie samym, co wpływa negatywnie na 

posiadane przez nie poczucie kontroli.  

Motywacja wewnętrzna rozwijana od małego sprawia, że dzieci stają się bardziej 

kreatywne, samodzielne, mają wyższe poczucie własnej wartości, wkładają więcej wysiłku  

w pracę, kończąc rozpoczęte działanie oraz stawiają sobie właściwe cele i dążą do ich realizacji. 

Choć brzmi to idealnie, aby osiągnąć odpowiedni poziom właśnie takiej motywacji u dzieci, 

należy skutecznie dbać o ich potrzeby psychiczne – potrzebę autonomii, kompetencji oraz 

relacji.  

Potrzeba autonomii to nic innego jak umożliwienie dziecku decydowania o sobie. 

Nadmierne kontrolowanie nie tylko przyczynia się do buntu i złości, ale też i do bierności, gdy 

nacisk jest zbyt duży, a dziecko traci przy tym swoje chęci i energię. Potrzeba kompetencji to 

po prostu rozwój siebie, swoich umiejętności. To stawanie się coraz bardziej kompetentną 

osobą - co już dzieci pragną od małego, a przynosi dużo radości i satysfakcji. Aby motywacja 

wewnętrzna mogła zadziałać, ważne jest także posiadanie przez dzieci bezpiecznej  

i wspierającej relacji z drugą osobą, w której mogą odnaleźć akceptację oraz pomoc w trudnych 

momentach.  

 

 

 



 

Jakie działania można podjęć aby wzmocnić poczucie niezależności dziecka?  

 

 Pozwalaj dziecku na samodzielne myślenie, 

poszukiwanie rozwiązania danego problemu 

bez wyręczania go. Daj szansę, aby samo 

wyciągnęło wnioski. Można stosować 

pytania pomocnicze, naprowadzające, ale nie 

pozbawiaj możliwości osiągnięcia samemu 

rozwiązania i sukcesu.  

 Zachęcaj dziecko do rozmowy, poznaj jego zainteresowania, co jest ważne dla niego  

w nauce, gdzie może wykorzystać nabyte umiejętności czy wiedzę bądź pokaż mu, 

dlaczego coś jest użyteczne. Zbudzaj do refleksji nad tym czego się uczy, nawet jeśli 

nie lubi jakiegoś przedmiotu, co przyczyni się do lepszego przyswajania materiału  

i pamiętania go na dłużej. Nabywana wiedza musi mieć sens i znaczenie, a nie być tylko 

wkuwaniem na pamięć.  

 Daj wybór nie tylko w małych rzeczach, ale i dużych, co wzmacnia zaangażowanie  

w wykonywane działanie. Ustalając plan dnia, niech dziecko wybierze, kiedy woli się 

uczyć i odrabiać zadania, czy od razu po szkole czy pod wieczór, od czego woli zacząć 

naukę. 

 Unikaj słów: musisz, powinieneś, nie wolno. Zamiast tego stosuj: chcę żebyś/ nie chcę.  

 Jeśli już muszą być stosowane nakazy/zakaz/limity, zawsze staraj się je racjonalnie 

wyjaśniać, podać przyczynę ich nałożenia. 

               

Jak wzmacniamy poczucie kompetencji? 

 

 Rozwijaj ciekawość poznawczą dziecka  

i rozbudzaj ją po przez wspólne zabawy. 

 Pomóż określać własne, na miarę możliwości 

dziecka cele i realizować je tak, aby mogło 

odnosić sukces motywujący do dalszej 

aktywności. 

 Ucz umiejętności kontrolowania swojej pracy 

i poprawy błędów, tak aby dziecko nie zniechęcało się. Skupiaj uwagę na tym co 



zostało dobrze zrobione, a w przypadku błędów zaoferuj pomoc lub wskaż, gdzie 

można szukać potrzebnych informacji.  

 Udzielaj pozytywnych informacji zwrotnych, skupiając się na włożonym wysiłku, 

 a nie tylko efekcie pracy.  

 Wzmacniaj chęci dziecka do samorozwoju, rozwijania nowych umiejętności  

i zdolności, doceniając jego wysiłek oraz zaangażowanie np.: dużo pracy poświęciłeś 

na to zadanie.  

 

         

 

          Jak wzmacniać właściwe relacje  

                 i  więzi z dzieckiem?  

 

 

 Najprostszą, a zarazem najtrudniejszą rzeczą wzmacniającą relacje z dzieckiem jest 

słuchanie. Słuchanie tego co i jak mówi do nas oraz wsłuchać się w dziecięce emocje, 

nie zawsze wyrażone wprost. Dobra komunikacja opiera się na zaufaniu i szacunku,  

i właśnie to okazujemy aktywnie słuchając dziecka. 

 Akceptuj dziecko, okazując zaufanie wspierające ich poczucie odpowiedzialności za 

siebie. Wierz w możliwości dziecka, jego potencjał ucząc różnych sposobów rozwijania 

go.  

 I jeszcze raz o błędach - pozwól dziecku je popełniać wskazując, że to naturalna rzecz 

procesu uczenia. Nie chroń przed ich popełnianiem czy wyręczaj, ale poprzez 

akceptację i zrozumienie pomóż je naprawiać.  

 Inspiruj, pokazuj różne formy aktywności, rozwijaj pasję i zainteresowania, a najlepiej 

wspólnie baw się z dzieckiem.  

 

Warto pamiętać, że dzieci rodzą się z ogromnymi zasobami motywacji wewnętrznej, 

która w każdej minucie pcha je do eksploracji świata. Wystarczy przyjrzeć się zabawie 

małych dzieci, żeby zobaczyć, jak niestrudzone są one w odkrywaniu złożoności praw 

natury. Dla najmłodszych motywacja wewnętrzna jest czymś tak naturalnym, jak 

oddychanie. Niestety, zbyt często chcemy przyspieszyć rozwój naszych dzieci. Wierzymy, 

że tylko my wiemy, co dla nich w tym momencie najlepsze, więc ze wszystkich sił staramy 

się pokierować dzieckiem w stronę, którą uważamy za słuszną. Nasza presja szybko niszczy 



motywację wewnętrzną dzieci. A raz zniszczona jest bardzo trudna do odbudowania. 

Stosując się do powyższych propozycji wzmacniania potrzeb psychicznych dzieci, a tym 

samym motywacji wewnętrznej, pomożemy budować im odpowiednią bazę, fundament, 

który będą mogły wykorzystywać na różnych etapach swojej edukacji oraz  

w życiu dorosłym.  
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