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M
otywacja i zaangażowanie uczniów to tematy, które często dominują 
w dyskusjach o edukacji. W ostatnich latach popularność zdobyły 
teorie wskazujące na kluczową rolę motywacji wewnętrznej dla sku-
teczności edukacji. Wśród liderów tego podejścia warto wskazać Da-
niela Pinka, a w szczególności jego książkę z 2011 r. oraz błyskotliwą 

pogadankę w formacie „TED Talks”, w której dowodził, że „tradycyjna” szkoła uczy 
nieefektywnie, zaniedbując temat motywacji. Cały dowód Pinka opiera się na inter-
pretacji wyników badania znanego powszechnie jako zagadka świeczki (Duncker’s 
candle problem), której rozwiązanie wymaga myślenia kreatywnego, poza schema-
tami1. Eksperyment pokazał, że z rozwiązaniem zagadki lepiej radziły sobie osoby 
motywowane wewnętrznie (np. poprzez dowartościowanie) niż te motywowane ze-
wnętrznie (np. poprzez wypłatę pieniędzy). Na kanwie tego wyniku budowane są 
rozmaite teorie zmierzające do rewolucji w szkole. Rewolucjoniści nawołują do odej-
ścia od tradycyjnego nauczania, które ma niszczyć wewnętrzną motywację uczniów, 
która z kolei jest wg nich kluczowa dla samodzielnego rozwiązywania problemów 
i zaangażowania w naukę.

Szukając nośnych haseł Daniel Pink pomija badania pokazujące, że o ile 
w rozwiązywaniu zagadek wymagających kreatywnego spojrzenia motywacja we-
wnętrzna pomaga, to już w problemach wymagających wytrwałości i sporego na-
kładu pracy (która nie zawsze daje satysfakcję na bieżąco), sama motywacja we-
wnętrzna może nie wystarczyć. Uczenie się języków obcych niewątpliwie wymaga 
zaangażowania i wytrwałości. Nauka słówek, gramatyki i innych niezbędnych ele-
mentów jest często żmudna i wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu w sto-
sunkowo długim okresie. Badania, które omawiamy poniżej, pokazują, że w takich 
sytuacjach motywacja wewnętrzna jest paliwem, które może się bardzo szybko 

1  Pierwsze eksperymenty dotyczące tej zagadki w kontekście motywacji można znaleźć w Glucksberg (1962), a odwołuje 
się do nich także Pink (2011).
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Czy to wysoka motywacja prowadzi do sukcesów w nauce, czy też to edukacyj-
ny sukces powoduje, że motywacja rośnie i nauka staje się ciekawsza i łatwiej-
sza? Badania pokazują, że nasze intuicyjne rozumienie roli motywacji jest często 
błędne i prowadzi do nauczania, które jest mniej skuteczne.
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zużyć, czego zapewne wielu nauczycieli doświadczyło 
we własnym nauczaniu. 

Teorie motywacji sprawdzane w biznesie są opra-
cowywane dla dorosłych, samodzielnych i doświad-
czonych pracowników. Nie da się ich w prosty sposób 
przenieść do świata uczących się, szczególnie kiedy 
mówimy o dzieciach lub nastoletnich uczniach. Na-
uka stawia zupełnie inne wyzwania niż praca zawodo-
wa. Relacja między wewnętrzną i zewnętrzną motywa-
cją jest złożona, a samodzielne stawianie celów musi 
oznaczać co innego w przypadku ucznia, który z na-
tury jest początkującym w swojej dziedzinie i choćby 
z tego względu trudno oczekiwać od niego samodziel-
nego stawiania celów i monitorowania własnej pracy. 
Przegląd badań naukowych dotyczących roli motywa-
cji i emocji w nauczaniu można znaleźć w pracy prof. 
Boekaerts (2010) lub w bardziej przystępnej i pełnej po-
mysłów na pracę z uczniami książce McCrea (2020). 
Obydwie pracy podkreślają, że niezależnie od perspek-
tywy teoretycznej, jaką przyjmiemy, badania pokazują 
kluczową rolę, jaką odgrywa poczucie własnej skutecz-
ności. Motywacja do nauki rośnie, kiedy uczniowie są 
świadomi, że edukacyjny sukces zależy od ich własnej 
pracy i mają też okazję, żeby poczuć własną skutecz-
ność, a więc odnosić małe sukcesy, które są dostrze-
gane i nagradzane, choćby przez odpowiednio moc-
ne podkreślenie ich przez nauczyciela. Niestety te dość 
proste zasady, opierające się o wnioski z badań, często 
giną w natłoku intuicyjnych i mocno reklamowanych 
pomysłów, którymi bombardowani są nauczyciele, 
a które nie mają mocnego oparcia w badaniach. Zrozu-
mienie prawdziwej roli motywacji w edukacji i wypra-
cowanie skutecznego modelu zarządzania nią wyma-
ga oparcia się o rzetelne badania empiryczne i zgodną 
z nimi teorię tego, jak utrzymać motywację do nauki 
w dłuższym okresie. 

W zrozumieniu relacji między motywacją a efe- 
ktami edukacyjnymi kluczowa jest ocena zależności 
przyczynowo-skutkowych. Powszechne i intuicyjne po-
dejście sugeruje, że to wysoka motywacja uczniów i za-
interesowanie danym tematem lub przedmiotem pro-
wadzi do lepszych wyników w nauce. Jest to też zgodne 
z osobistym doświadczeniem nauczycieli, którzy na co 
dzień widzą, że uczniowie o wyższej motywacji częściej 
uzyskują dobre oceny. Wyższa motywacja przekłada się 
na większy wysiłek i skupienie, a to daje skuteczniejsze 
uczenie się. Badania rzeczywiście pokazują, że motywa-
cja i wyniki w nauce są silnie skorelowane i dotyczy to 
wszystkich przedmiotów (por. Boeskert 2010; Howard 
i in. 2021; McCrea 2020; Toste i in. 2020). Jednak wbrew 

pozorom korelacja ta nie daje jasnej interpretacji zależ-
ności przyczynowo-skutkowych. 

Ciekawe badanie w tym zakresie przeprowadzo-
no na próbie ok. półtora tysiąca kanadyjskich uczniów 
w klasach 1–4 (Garon‐Carrier i in. 2016). Badacze doko-
nywali wielokrotnego pomiaru kompetencji matema-
tycznych oraz motywacji wewnętrznej uczniów. Dzię-
ki obserwacji tych dwóch zmiennych w czasie możliwe 
było określenie następstwa czasowego zachodzących 
zmian. Badania pokazały, że związek przyczynowy ma 
inny kierunek niż wskazuje nasza intuicja. To nie moty-
wacja prowadzi do lepszego uczenia się i skuteczności, 
a więc to nie uczniowie, którzy na samym początku byli 
silnie zmotywowani do nauki osiągali potem coraz lep-
sze wyniki. W świetle tych badań to wcześniejszy wy-
nik edukacyjny determinował motywację. 

Metaanalizy badań dotyczących relacji między 
motywacją a wynikami uczniów pokazują, że choć 
większość prac wskazuje na silną korelację, to tyl-
ko niektóre analizują kierunek zależności i te badania 
sugerują, że w długim okresie to osiągnięcia wpływa-
ją na motywację, a nie odwrotnie (np. niedawna meta-
analiza dla nauki czytania w szkołach podstawowych; 
Toste i in. 2020). Kiedy uczeń doświadcza sukcesu, 
bez względu na to, jak mały jest ten sukces, to stano-
wi on motywację do zwiększonego wysiłku i konty-
nuacji nauki. Wynika z tego, że jeżeli nauczyciel chce 
stymulować motywację uczniów i ich zaangażowanie, 
powinien uczyć w sposób skuteczny, prowadząc do po-
kazania sukcesu edukacyjnego. Oczywiście uczniowie 
o relatywnie wyższej motywacji na wstępie chętniej 
rozpoczynają naukę i będą stosunkowo bardziej zaan-
gażowani. Jeśli jednak uczeń poczuje się przytłoczo-
ny trudnością zadań i ilością materiału do opracowa-
nia, to nie będzie osiągał zamierzonych wyników lub 
też nie będą one przychodzić wystarczająco szybko, to 
motywacja w szybkim tempie zaniknie. Z drugiej stro-
ny, jeśli nawet mało zainteresowany uczeń zauważy, że 
osiąga postęp, to jego motywacja może rosnąć. 

W tym kontekście najskuteczniejszą drogą do sty-
mulacji motywacji w procesie kształcenia jest skutecz-
ne nauczanie, a więc wykorzystywanie metod prowa-
dzących w najbardziej efektywny sposób do sukcesu 
edukacyjnego. W praktyce oznacza to, że warto szcze-
gólną wagę przywiązywać do unikania przeciążenia 
materiałem. Nie oznacza to zaniżenia oczekiwań wo-
bec uczniów, ale raczej systematycznego upewniania 
się, że każdy uczeń potrafi samodzielnie sprostać za-
daniom, a jeśli nie, to wsparcie go tak, aby tym zada-
niom podołał, osiągając sukces. Jeśli jest to na początku 
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niemożliwe (np. uczeń nie jest w stanie wykorzystać 
struktury gramatycznej w wypowiedzi), konieczne jest 
rozbicie zadania na mniejsze kroki i przećwiczenie ich, 
zanim podejmiemy kolejną próbę rozwiązania bardziej 
złożonego zadania. Ta prosta zasada jest często trud-
na do zastosowania w praktyce, bo wymaga ciągłego 
monitorowania postępów uczniów i przemyślenia ma-
teriału tak, aby był rozłożony na części, którym każdy 
uczeń może sprostać. Często też nauczyciele pracują ze 
zróżnicowanymi grupami i opierając się o gotowe ma-
teriały do ćwiczeń nie są skłonni do dostosowania ma-
teriałów do możliwości uczniów, którzy z danym za-
daniem mają większe problemy. Jest to niestety prosta 
droga do obniżenia ich motywacji, kiedy kolejny raz 
odczują własny brak skuteczności.

Podsumowanie zasad skutecznego nauczania 
i wskazanie technik, których systematyczne stoso-
wanie w klasie zwiększa szansę na sukces edukacyj-
ny każdego ucznia, a przez to ma pozytywny wpływ 
na motywację, nie jest możliwe w tak krótkim arty-
kule. Warto jednak pamiętać o ogólnych pryncypiach 
nauczania, które opierają się o badania naukowe, rze-
telną wiedzę o tym, jak się uczymy, a nie o nasze intu-
icje i popularne opinie. Taką podstawę dają np. Zasady 
Rosenshine’a (2010), które są dostępne także w tłuma-
czeniu na język polski. Szerszy opis podstaw skutecz-
nego nauczania opartych o badania naukowe z zakre-
su psychologii poznawczej i edukacji można znaleźć 
w książkach Willinghama (2010) czy Browna i in. 
(2014). Należy zwrócić uwagę, że nauka języków ob-
cych idealnie nadaje się do wykorzystania całego in-
strumentarium skutecznych metod opisanych w tych 
pracach, których zasadniczym celem jest wzmocnie-
nie pamięci długotrwałej uczniów i przełamanie ogra-
niczeń pamięci roboczej w nauce. To właśnie w na-
uczaniu słówek po raz pierwszy zastosowano aplikacje 
komputerowe, które poprzez wielokrotne powtarza-
nie zagadek pozwalają poszerzyć zakres słownictwa. 
Oczywiście aplikacji tego typu jest wiele i różnią się 
one sposobem działania. W naszej opinii nauczyciel 
powinien wybierać takie metody i narzędzia, w któ-
rych konstrukcji dostrzec można następujące cechy 
skutecznego nauczania:

 — częste pytania o słówka/zwroty/odpowiedzi sty-
mulujące do zastanawiania się, przywoływania 
i odtwarzania z pamięci; 

 — pojawianie się pytań i zagadnień z różnych, prze-
platających się tematów (np. przypominane są 
słówka z dawno zakończonych lekcji przy okazji 
omawiania struktur gramatycznych); 

 — oparcie o algorytmy adaptacyjne dynamicznie 
dostosowujące poziom trudności do ucznia, co 
pozwala ograniczyć przeciążenie jego pamięci 
roboczej;

 — rozłożenie nauki w czasie i wracanie do słó-
wek czy zagadnień w odpowiednich odstępach 
czasowych. 
Należy zauważyć, że wszystkie powyższe cechy 

skutecznej i stymulującej motywację edukacji moż-
na realizować za pomocą testów, quizów, fiszek i in-
nych narzędzi zachęcających uczniów do wzmacnia-
nia śladów w pamięci długotrwałej. Badania pokazują, 
że wykorzystanie testów czy quizów pozwala osiągnąć 
lepsze wyniki (Gholami i Moghaddam 2013). Spraw-
dzanie z pamięci (retrieval practice) połączone z rozło-
żeniem nauki w czasie (spaced practice) to najbardziej 
skuteczne techniki nauczania, potwierdzone setkami 
badań eksperymentalnych (por. Karpicke i Blunt 2011). 
Dlaczego zatem te techniki są często krytykowane i tak 
nielubiane przez uczniów i nauczycieli? Problem wy-
nika z negatywnych psychologicznych konsekwen-
cji wiążących się z byciem poddanym ocenie. To oce-
na jest elementem stresogennym, a nie testowanie jako 
takie. Ograniczenie oceniania i wykorzystanie testów, 
kartkówek, przepytywania i innych form sprawdzania 
wiedzy wyłącznie do celów formatywnych uwolni po-
tencjał ich skuteczności. Jeśli tylko wyżej wymienio-
ne kryteria są spełnione, a narzędzie nie będzie służy-
ło do oceniania, nauka nie tylko będzie skuteczna, ale 
również będzie stymulować motywację i zaangażowa-
nie uczniów.

Warunkiem koniecznym do stworzenia systemu, 
w którym uczniowie będą chętnie używać skutecz-
nych narzędzi, takich jak testy, fiszki, nauka rozłożona 
w czasie czy przeplatanie, jest budowa relacji nauczy-
ciel – uczeń opartej na akceptacji popełniania przez 
uczniów błędów i ich niewiedzy. Uczniowie nie powin-
ni wstydzić się nieznajomości odpowiedzi na zadawa-
ne pytania, a jako wiadomość zwrotną powinni otrzy-
mać jedynie odpowiedź poprawną lub wskazówkę, 
w którym kierunku podążać, bez oceniania i podsu-
mowania liczby punktów. Jak zatem wystawić oceny? 
Z punktu widzenia skuteczności edukacji ciągłe wysta-
wianie ocen nie jest potrzebne – końcowy sprawdzian 
wystarczy dla oceny ogólnego postępu edukacyjne-
go. W trakcie nauczania częściej powinno się oceniać 
wkładany wysiłek, wskazując równocześnie, że to nie 
tylko od zdolności czy szczęścia zależeć będą końcowe 
oceny, ale przede wszystkim od pracy własnej. Przy-
kładowo, jeśli uczniowie sami tworzą pytania testowe 
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(co samo w sobie może być skutecznym elementem na-
uczania), które można wykorzystać później w klasie, 
jakość tych pytań może być przedmiotem oceny, a nie 
odpowiedzi na nie. 

Podsumowując, badania nad związkiem między 
postępami uczniów a motywacją sugerują, że w per-
spektywie długofalowej motywacja jest w większym 
stopniu efektem skutecznego nauczania i budowania 
poczucia własnej skuteczności u ucznia, a nie warun-
kiem koniecznym i głównym motorem efektywnej na-
uki. Wbrew popularnym poglądom dotyczącym roli 
i sposobów stymulowania motywacji, zamiast sztucz-
nego stymulowania satysfakcji (np. poprzez usilne 
próby uczenia przez zabawę), znacznie lepsze efekty 
– zarówno dla osiągnięć, jak i motywacji – przynie-
sie wykorzystanie skutecznych metod nauczania opar-
tych o badania naukowe, które zwiększają szansę każ-
dego ucznia na edukacyjny sukces. Główną zasadą 
jest tu zachęcanie uczniów do sięgania jak najczęściej 
do swojej pamięci, lecz aby te techniki były skutecz-
ne, nie powinny być one łączone z ocenianiem. Ogra-
niczenie oceniania zmniejszy stres i umożliwi wyko-
rzystanie skutecznych technik nauczania opierających 
się o wzmacnianie i rozbudowywanie śladów w pamię-
ci długotrwałej uczniów. Jeśli zadania są dostosowane 
poziomem trudności do możliwości ucznia i jeśli mo-
że on liczyć na zaangażowanie i wsparcie nauczycie-
la, kiedy napotka trudności, to poczucie sprawczości 
i sukcesu edukacyjnego będzie najlepszym stymulato-
rem motywacji.
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