
Motywacja 

     Motywacja dla większości będzie to impuls, chwilowy przypływ energii i chęci działania. 
Jednak w rzeczywistości motywacja to znacznie więcej. To siła, która napędza nas 
do osiągania zaplanowanych celów. To podejście do życia oparte o to, żeby chciało się 
chcied.  

    Motywacja pochodzi od łacioskiego „movere” co oznacza ruszad się, przemieszczad, 
przygotowywad do walki. Słowo „motivum” znaczy zarówno „powód rozstrzygający”, jak 
i „przyczynę”. A więc jeżeli masz motyw, czyli powód, podejmujesz określone aktywności, 
które pozwalają Ci osiągnąd cel. Niekiedy nasze działanie jest instynktowne: oddychanie, 
jedzenie, ochrona przed zimnem etc. Do tego nie musisz się motywowad. Twoje ciało 
automatycznie reaguje na bodźce, których dostarcza mu środowisko. Motywacja 
do podejmowania innych zachowao , np. zrobienia czegoś od czego nie zależy bezpośrednio 
Twoje zdrowie lub życie, wymaga świadomego wysiłku, podjęcia określonych decyzji 
i wyborów. 

Zatem motywacja to świadoma energia, której potrzebujesz, żeby rozpocząd i wytrwad 
w działaniu. 

Rodzaje motywacji 

Wyróżniamy motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Ta pierwsza wynika z naszych własnych 
pragnieo i potrzeb, które chcemy zrealizowad. Motywacja wewnętrzna powoduje, 
że realizujemy działania, w efekcie których niekoniecznie osiągamy korzyści materialne, 
a satysfakcję daje nam już samo osiągnięcie celu. Motywujemy się wewnętrznie chociażby 
do pomocy innym czy podnoszenia swojej wiedzy. Natomiast motywacja zewnętrzna opiera 
się na czynnikach, które pochodzą z zewnątrz, takich np. jak ocena, prestiż chodzenia do 
dobrej szkoły. Dlatego też w tym rodzaju motywacji elementem stymulującym jest zdobycie 
nagrody (dobre oceny) nie zaś sam proces, który prowadzi do jej osiągnięcia. Świadomośd 
ewentualnej kary lub straty w wyniku niepodjęcia działania lub osiągnięcia 
niewystarczającego efektu, także może stanowid czynnik motywacyjny. Umiejętne rozwijanie 
wewnętrznej motywacji oraz połączenie jej z zewnętrznymi bodźcami pozwoli Ci uzyskad 
długotrwałą motywację do działania. Niekiedy bowiem wewnętrzne motywatory mogą byd 
niedostateczne i wtedy skłaniamy się w stronę motywacji zewnętrznej. Połączenie 
to pozwala to na wytrwałośd w podjętych działaniach.  

Motywacja jest potrzebna do wyboru szkoły  i określenia swojej drogi kształcenia. Proponuje 
wam do obejrzenia film, który myślę ,że usystematyzuje wasza wiedze o motywacji. 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks 

Pozdrawiam pedagog szkolny, doradza zawodowy Katarzyna Makowska-Kubal 
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