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EDUKACJA I DOŚWIADCZENIE
Edukacja

Doświadczenie praktyczne



Motywacja

→ Czym jest motywacja w aktywności 
sportowej? 

→ Jak można wzmacniać procesy 
motywacyjne u podopiecznych? 

→ Gdzie szukać dalszej wiedzy i inspiracji do 
pracy z młodymi ludźmi i nad samym sobą? 



Motywacja

GOTOWOŚĆ DO 
DZIAŁANIA

SIŁA NAPĘDOWA

WEWNĘTRZNA ENERGIA, 
KTÓRĄ MOŻEMY 
UKIERUNKOWAĆ

FUNDAMENT 
KAŻDEGO 

OSIĄGNIĘCIA



Motywacja

Motywacja w sporcie 
definiowana jest jako kierunek
i intensywność starań i dążeń, 
aż do osiągnięcia założonego 

celu (wytrwałość).

Sage, 1977



Motywacja

Motywacja zewnętrzna Motywacja wewnętrznaAmotywacja

Deci i Ryan, 1985





Ryan i Deci, 2002

Motywacja

Człowiek jest istotą aktywną, zmotywowaną, ciekawą oraz 
chcącą osiągnąć w sporcie (i w życiu) osobistą satysfakcję i 

pełnię swojego potencjału. Dlatego dążymy do zaspokojenia 
trzech podstawowych potrzeb psychologicznych:

AUTONOMIA RELACJAKOMPETENCJA



Gazdowska i Snopkowska-Świniarska, 2021, str. 2

AUTONOMIA

Potrzeba autonomii mówi nam o tym, że 
zajmujemy się daną działalnością z własnej woli, w 
ten sposób wyrażając siebie, a nie spełniając cudze 
ambicje czy marzenia. Dobrym pomysłem jest więc 

powracanie do początków swojej przygody ze 
sportem, przypominanie sobie za co lubimy własną 

dyscyplinę sportową, co jest najprzyjemniejsze w 
treningach i zawodach.



Przykładowe ćwiczenie: Alfabet Motywacyjny

Harwood, 2014



KOMPETENCJA

Gazdowska i Snopkowska-Świniarska, 2021, str. 2

Potrzeba kompetencji wyraża się w tym, do jakiego 
stopnia czujemy się kompetentni w danym 

obszarze, np. „na ile czuję, że jestem w ogóle 
dobrym zawodnikiem”. Im czujemy się w czymś 

lepsi, tym bardziej chce nam się angażować. Warto 
zatem monitorować postępy i mieć ich 

świadomość.



Przykłady z praktyki

archiwum własne



RELACJA

Gazdowska i Snopkowska-Świniarska, 2021, str. 2

Potrzeba przynależności zostaje zaspokojona 
wtedy, gdy mamy poczucie, że jesteśmy ważną 

częścią danej grupy społecznej, że jesteśmy 
akceptowani i potrzebni. Warto dbać o relacje 
pomiędzy zawodnikami i trenerem, ale także 

pomiędzy zawodnikami. 



Motywacja

→Znajdź czas i uwagę dla swoich podopiecznych

→Dawaj regularną informację zwrotną

→Zadawaj pytania wzmacniające poczucie autonomii i/lub kompetencji

→Rozmawiaj ze swoimi podopiecznymi; słuchaj co mają do powiedzenia

→Traktuj podopiecznych jak zawodników, ale dostrzegaj w nich także ludzi

→Pomóż w odnalezieniu własnej ścieżki w sporcie i poza sportem

→Dawaj przykład własną wzorową postawą

Więcław, 2012



Motywacja

Budowanie kultury i 
tożsamości drużynowej

→ ustalenie zasad i norm 
zachowania

→ opracowanie hasła lub 
motywu przewodniego, 
np. nawiązującego do 
wartości drużynowych

→ ciągłe poznawanie się 
nawzajem

Przykłady elementów 
integracyjnych

→ plakat drużynowy
→ wspólny okrzyk / rytuał 

okołotreningowy
→ projekt filmowy
→ rytuały podczas zajęć 

treningowych
→ czas razem poza 

kontekstem sportowym
→ wewnętrzne quizy

Zadania nauczyciela 
jako trenera i mentora

→ facylitacja procesu grupowego
→ inicjowanie i/lub prowadzenie 

odpowiednich aktywności 
integracyjnych

→ jasne definiowanie 
i rozdzielanie ról / zadań

→ dbanie o dobro drużyny
→ reagowanie w razie potrzeby



Rekomendacje książkowe



Rekomendacje filmowe
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