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Rola nauczyciela i motywacji w procesie kształcenia członków 

społecze�stwa informacyjnego 

Wprowadzenie 

Uczenie si� w szkole nie mo�e by� procesem przymuszonym i pozbawio-

nym przyjemno�ci, poniewa� w konsekwencji prowadzi to do niezadowalaj
-
cych wyników. Uczniowie nie mog
 opanowywa� tylko wiadomo�ci, ale rów-

nie� umiej�tno�ci i powinni mie� okazj� do tego, aby my�le� i działa� niesza-

blonowo [Bere�nicki 2007: 461]. 

Jednym z najistotniejszych wymiarów funkcjonowania ka�dego ucznia s

jego osi
gni�cia szkolne. Od tego jak dziecko si� uczy (czy osi
ga sukcesy lub 

doznaje pora�ek dydaktycznych), zale�
 jego dalsze losy edukacyjne, wybór 

dalszej drogi kształcenia i wykonywanego zawodu oraz funkcjonowania w spo-

łecze�stwie, a tak�e rozwój całego społecze�stwa [Dyrda 2007: 31]. 

Dynamiczny rozwój Internetu oraz lawinowo rosn
ca liczba komputerów 

wymusiła swego rodzaju rewolucj� w przekazywaniu informacji, co w konse-

kwencji prowadzi do zmiany w obowi
zuj
cym systemie edukacji. W nowym 

systemie diametralnie zmienia si� koncepcja nauki szkolnej, w tym funkcja 

ucznia. Ucze� musi by� nie tylko aktywnym, ale równie� samoinicjuj
cym 

uczestnikiem procesu uczenia si� [Pachoci�ski 1998: 7]. 

W społecze�stwie informacyjnym ka�dy jego uczestnik ma bardzo łatwy 

dost�p do interesuj
cych informacji, w zwi
zku z czym rola nauczyciela musi 

si� równie� zmienia�. Nauczyciel na miar� „nowych czasów” powinien by�
po�rednikiem w opanowywaniu przez ucznia wiedzy, powinien umo�liwi� mu 

zdobywanie jej samodzielnie, tam gdzie to jest mo�liwe. Dobry nauczyciel po-

winien wskazywa� uczniowi najlepsz
 drog� dla jego indywidualnego uczenia 

si� oraz dopomóc mu w wyborze najefektywniejszych strategii [Bere�nicki 

2002: 66–67]. 

1. Nauczyciel w procesie kształcenia 

Główna rola nauczyciela w procesie kształcenia koncentruje si� na pomocy 

w rozwoju uczniów oraz towarzyszeniu im w osi
ganiu  celów kształcenia. Je�li 
nauczyciel chce, aby uczniowie funkcjonowali na miar� swoich mo�liwo�ci, 

dobrze si� czuli w szkole oraz uto�samiali si� z jej celami i warto�ciami, musi 
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sprawi�, aby szkoła była miejscem, w którym mog
 zaspokaja� swoje potrzeby 

i zainteresowania, odkrywa� swoje ukryte talenty oraz odczuwa� satysfakcj� ze 

zdobywania wiedzy. 

Efekty pracy pedagoga zale�
 od wielu czynników. Nale�y wymieni� tutaj 

odpowiednie przygotowanie metodyczne i merytoryczne nauczyciela, jego do-

�wiadczenie i skłonno�� do pracy dydaktycznej, postaw� prospołeczn
 oraz po-

zytywne wła�ciwo�ci charakteru. Sposób, w jaki nauczyciel realizuje proces 

kształcenia, ma bardzo istotny wpływ nie tylko na to, jak ucze� si� uczy, ale te�  
na to, jak
 ma motywacj� do pracy. Efekty pracy nauczyciela i uczniów zale�

równie� od wła�ciwej atmosfery pracy w szkole i korzystnych relacji nauczycie-

la z uczniami. Istotne znaczenie ma tak�e tworzenie przez nauczyciela przyjaz-

nego klimatu osobistego i społecznego wsparcia, dzi�ki któremu wszyscy 

uczniowie s
 doceniani, szanowani, okazuje si� im zainteresowanie i trosk� o ich 

sukces. Bardzo istotny w pracy ka�dego nauczyciela dla stworzenia odpowied-

niej atmosfery i przyjaznego klimatu jest okazywany szacunek dla wszystkich 

uczniów, dominacja emocji pozytywnych, unikanie poni�ania i zachowa� repre-

syjnych, podmiotowe traktowanie ucznia, optymizm oraz sprawiedliwo�� i po-

czucie humoru. Wszystkie wy�ej wymienione cechy nauczyciela stanowi
 istot-

n
 przesłank� dla wła�ciwych relacji w stosunkach nauczyciel – ucze�. Przyja-

zna atmosfera, niewyst�powanie sytuacji konfliktowych wspiera uto�samianie 

si� ucznia z własn
 szkoł
. Gdy uczniowie maj
 poczucie komfortu psychiczne-

go oraz gdy stymuluje si� ich do poszukiwania własnych mo�liwo�ci uczenia 

si�, to pojawia si� u nich pozytywny stosunek do nauki [Bere�nicki 2007: 406]. 

System edukacji w Polsce wprowadza coraz wi�cej rozwi
za� zmierzaj
-
cych do ulepszenia dotychczas stosowanych strategii kształcenia uczniów. Uela-

stycznieniu ulega system kształcenia szkolnego, dopuszcza si� wi�ksz
 swobod�
w doborze tre�ci kształcenia, w organizowaniu procesu kształcenia, coraz cz�-
�ciej ró�nicuje si� metody i �rodki nauczania-uczenia si�. 

2. Rola motywacji w procesie kształcenia 

Jednym z najistotniejszych zada� edukacji szkolnej jest kształtowanie 

u uczniów trwałych i silnych motywów uczenia si� jako podstawy do dalszego 

samokształcenia i rozwoju osobowo�ci. Rozwijanie pozytywnych relacji ucze�– 

nauczyciel w klasie szkolnej stwarza szans� przekazywania uczniom odpowie-

dzialno�ci za ich własny rozwój, szans� na przej�cie od procesu nauczania i wy-

chowania do uczenia si� i samowychowania. 

Motywacja rozumiana jest jako „proces psychicznej regulacji, od którego 

zale�y kierunek ludzkich czynno�ci oraz ilo�� energii, jak
 na realizacj� danego 

kierunku człowiek gotów jest po�wi�ci� [...], motywacja to proces wewn�trzny, 

warunkuj
cy d
�enie ku okre�lonym celom” [Reykowski 1992: 18]. Dzielimy j

na [Dembo 1997: 142]: 
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− wewn�trzn� – która ma zwi
zek z czynno�ciami wykonywanymi dla własnej 

satysfakcji z wykonania zadania i która wynika z czynników osobistych, tj.: 

zadowolenie, przyjemno��, ch�� poszerzenia wiedzy, 

− zewn�trzn� – która wi
�e si� z zachowaniami wyst�puj
cym w wyniku dzia-

łania czynników zewn�trznych, którymi mog
 by� np. oceny szkolne. 

Kluczowe znaczenie dla procesu kształcenia ma rozbudzanie ciekawo�ci 

uczniów, poniewa� to ona jest podstaw
 motywacji wewn�trznej. Ma ono miej-

sce wówczas, gdy nauczyciel nawi
zuje do wiadomo�ci poznanych przez ucznia 

wcze�niej i kiedy przyswajanie informacji z jakiej� dziedziny poł
czone jest 

z przyjemnymi doznaniami. Niezwykle istotnym czynnikiem maj
cym wpływ 

na podnoszenie motywacji jest atrakcyjno�� tre�ci, metod i form uczenia si� oraz 

przydatno�� poznawanej wiedzy [Mora�ska 2007: 100]. Obecnie skutecznym 

sposobem pobudzania zainteresowa� uczniów jest umiej�tne poł
czenie pozna-

wanych tre�ci kształcenia z praktycznym ich zastosowaniem w �yciu codzien-

nym. Poprzez umiej�tne poł
czenie teorii z praktyk
 pobudzana jest ciekawo��
uczniów, która sprzyja rozwi
zywaniu problemów. Wykorzystanie multimediów 

daje na tym polu sporo mo�liwo�ci, gdy� m.in. poprzez wizualizacj�, animacj�, 
symulacje mo�na skutecznie powi
za� poznawane tre�ci z realnymi sytuacjami. 

Równie istotne jest to, aby uczniowie interesowali si� sytuacjami, w których 

mogliby si� w przyszło�ci znale��. 
U ucznia, który w dorosłym �yciu b�dzie musiał wykaza� si� kreatywno-

�ci
, zdolno�ci
 twórczego my�lenia, umiej�tno�ci
 podejmowania przemy�la-

nych decyzji i rozwi
zywania problemów, powinno zosta� rozwini�te my�lenie 

twórcze, które wi
�e si� wyra�nie z wyst�powaniem silnej motywacji we-

wn�trznej. My�lenie to wi
�e si� zawsze z aktywno�ci
 intelektualn
 ucznia, 

a st
d ju� krok do powstawania nowych pomysłów i działa� innowacyjnych 

[Siemieniecki 2002: 68]. 

Istnieje du�a zgodno�� ocen zarówno w�ród pedagogów, jak i psychologów, 

�e zaawansowane umiej�tno�ci rozumienia, a tak�e rozwi
zywania problemów 

(co w konsekwencji prowadzi do podejmowania decyzji) nie zale�
 tylko i wy-

ł
cznie od pobie�nej analizy faktów, ale głównie od aktywnego przetwarzania 

informacji [Pachoci�ski 2002: 93]. Dlatego te� w�ród działa� podejmowanych 

przez nauczyciela na rzecz rozwoju my�lenia uczniów na szczególn
 uwag�
zasługuje pobudzanie motywacji do nauki oraz rozbudzanie swego rodzaju „gło-

du wiedzy”. Ponadto zadaniem nauczyciela jest rozwijanie naturalnych zaintere-

sowa� uczniów oraz stwarzanie im warunków do zaspokojenia coraz to nowych 

i wy�szych potrzeb. 

Ekspansywny rozwój nauki i techniki, charakterystyczny dla społecze�stwa 

informacyjnego, doprowadził do tego, �e od pracowników wszystkich działów 

gospodarki, kultury i edukacji narodowej wymagany jest wysoki poziom wy-

kształcenia. Przechodzenie z przemysłowego do informacyjnego etapu rozwoju 

cywilizacji wymusza równie� dokonywanie zmian na wszystkich etapach szkol-
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nictwa. Rosn
ce wymagania w stosunku do jako�ci procesu kształcenia powodu-

j
 wzrost zainteresowania modernizacj
 procesu kształcenia w celu zwi�kszenia 

jego efektywno�ci [Ci�kowicz 1999: 12]. Funkcjonowanie szkoły w społecze�-
stwie informacyjnym wymusiło równie� zmian� roli współczesnego nauczycie-

la. Dawniej od nauczyciela oczekiwało si� tylko i wył
cznie umiej�tnego  

przekazywania wiedzy. Obecnie uczniowie oczekuj
 od niego pomocy w po-

znawaniu otaczaj
cej rzeczywisto�ci i �wiata, jak równie� odpowiedniego przy-

gotowania do pracy zawodowej i �ycia społecznego. Dzisiejszy nauczyciel 

przygotowuje młode pokolenie do samodzielnego kierowania rozwojem swej 

osobowo�ci, do wyznaczania sobie warto�ciowych celów i odpowiedniego wy-

boru dróg �yciowych [Nowak 2010: 160]. 

Wszyscy ludzie przychodz
 na �wiat z wrodzon
 ciekawo�ci
 badacza i po-

trzeb
 udoskonalania. Ka�de dziecko ma wrodzone silne pragnienie zdobywania 

wiedzy. Dzieci id
 do szkoły podekscytowane i pobudzone, gdy� ciesz
 si�, �e 

naucz
 si� czyta� i pisa� oraz �e b�d
 poznawa� �wiat. 

Wi�kszo�� ludzi uwa�a, �e motywacja jest czym� wrodzonym, danym nam 

od urodzenia. Jednak�e, co potwierdzaj
 psycholodzy, w rzeczywisto�ci moty-

wacja jest w du�ej mierze nabywana w trakcie rozwoju człowieka. Motywacja 

sprawia, �e człowiek �wiadomie kształtuje swoje stosunki z otoczeniem i aktyw-

nie bierze udział w zachodz
cych w nim przemianach. Motywacja człowieka 

jest główn
 przyczyn
 indywidualnych ró�nic w działaniu. Procesy motywacyj-

ne mog
 w istotnym stopniu ró�nicowa� efekty pracy osób o podobnych spraw-

no�ciach umysłowych i uzdolnieniach, posiadaj
cych zbli�one warunki �rodowi-

skowe [Ci�kowicz 1999: 13]. 

Obni�enie motywacji do nauki b
d� jej zanik obserwuje si� u uczniów nie 

wykazuj
cych ani odchyle� od normy, ani �adnych zaburze� w zakresie funk-

cjonowania analizatorów bior
cych udział w procesie uczenia si�. Prawdopo-

dobnie dzieje si� tak dlatego, �e w trakcie nauki zmienia si� rodzaj motywacji do 

uczenia si�. W momencie przyj�cia do szkoły działa motywacja wewn�trzna 

i dziecko chce si� uczy�, poznawa�, styka si� z wieloma interesuj
cymi i nie-

znanymi zjawiskami, wszystko jest dla niego niezmiernie ciekawe i godne uwa-

gi. Jednak�e z upływem czasu nauki w szkole rzeczy interesuj
cych jest coraz 

mniej, nauka przestaje by� interesuj
ca i staje si� uci
�liwym obowi
zkiem, 

a „pokus” czyhaj
cych na uczniów jest coraz wi�cej. Zaliczy� do nich mo�na 

chocia�by powszechny dost�p do Internetu oraz telewizj� cyfrow
. Uczniowie 

coraz cz��ciej wi�cej czasu po�wi�caj
 na zaspokajanie przyjemno�ci ani�eli na 

zdobywanie wiedzy. Przy takich zmianach siła motywacji wewn�trznej maleje, 

a� w ko�cu zamiast niej pojawia si� motywacja zewn�trzna, pobudzana przez 

przymus, naciski i wymagania. 

Wła�ciwy dobór bod�ców zewn�trznych mo�e spowodowa� zmian� stosun-

ku ucznia do nauki – wtedy b�dzie działał u niego mechanizm bod�ców we-

wn�trznych (zwi
zanych z zainteresowaniami, ambicjami, planami dalszego 
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kształcenia si�) wzmacniany bod�cami zewn�trznymi w postaci nagrody, wy-

ró�nienia czy pochwały za dobre wyniki. 

Najwi�ksze korzy�ci daje pozytywna motywacja wewn�trzna, która powsta-

je pod wpływem działania takich motywów, jak: ambicja, zainteresowania, d
-
�enia na przyszło��, potrzeby, pragnienia, których spełnienie przynosi rado��, 
przyjemno�� i satysfakcj�. St
d te� za jedno z najwa�niejszych zada� szkoły 

nale�y uzna� kształtowanie u uczniów trwałych i silnych motywów uczenia si�
jako podstawy do dalszego samokształcenia. Bazuj
c na naturalnej u uczniów 

ciekawo�ci �wiata, nauczyciel powinien prowadzi� zaj�cia w taki sposób, aby 

prowadzone lekcje wywoływały zainteresowanie i ch�� pogł�biania wiedzy, 

były oceniane przez uczniów jako „ciekawe”, warte aktywnego uczestniczenia 

i dodatkowego przygotowywania si� do zaj��. 
Na motywacj� zewn�trzn
 w nauczaniu – uczeniu si� maj
 wpływ oceny 

uzyskiwane przez ucznia i oczywi�cie aprobata nauczyciela, rodziców i uczniów. 

Jest ona oparta na swego rodzaju rachunku korzy�ci z wykonania i strat z nie-

wykonania zada� stawianych przez otoczenie (rodziców, nauczycieli, społecze�-
stwo) [Niemierko 2009: 201]. Sukces odnoszony w takich sprawdzianach pomaga 

budowa� presti� dzieci we własnych oczach i w oczach nauczycieli, kolegów 

i rodziców (wpływa na samoocen�), a wi�c sprzyja rozwojowi tego, co jest na-

zywane motywacj
 osi
gni��. Dzieci odkrywaj
, �e sukces jest nagradzany i na 

tej bazie buduj
 oczekiwania, nad którymi zawsze b�d
 musiały pracowa�, aby je 

spełni�. Wszyscy uczniowie w sprzyjaj
cych warunkach wykazuj
 motywacj�
do nauki. Nauczyciel mo�e pomóc uczniom w rozwijaniu motywacji uczenia si�, 
wykorzystuj
c ich uzdolnienia i zainteresowania. Kierowanie motywacj
 ucze-

nia si� przez uczniów jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem wymagaj
cym 

od nauczycieli konsekwencji, wiedzy i wysiłku. Wychowanie dziecka jest sztu-

k
, z czego nie zawsze zdajemy sobie spraw�. 
Motywacj� do uczenia si� nale�y rozwija� i utrzymywa� na wysokim po-

ziomie, je�eli zale�y nam na uzyskiwaniu dobrych wyników przez uczniów. Nie 

mo�na pozwoli� na obni�enie motywacji u uczniów słabszych. Ka�de nawet 

najdrobniejsze osi
gni�cie nale�y dostrzec, podkre�laj
c jednocze�nie jego zna-

czenie. Mo�liwo�� osi
gni�cia sukcesu przez ucznia jest niezb�dnym warunkiem 

pobudzania jego motywacji do nauki. W �cisłym zwi
zku z motywacj
 pozostaj

zainteresowania ucznia i jego nastawienie do nauki, nauczyciela czy te� kon-

kretnego przedmiotu nauczania. Motywacja do uczenia si� tre�ci kształcenia 

budz
cych zainteresowanie zwykle jest wy�sza. Nastawienie za� w wielu przy-

padkach zale�y od cech osobowo�ciowych nauczyciela oraz od do�wiadcze�
ucznia [Pawlak 2009: 19]. Motywacja ma du�e znaczenie we wszystkich działa-

niach człowieka, jest niezb�dna w zamierzonym uczeniu si�. Motywacja pełni 

trzy wa�ne funkcje: wzbudza aktywno�� jednostki, ukierunkowuje jej percepcj�
i działanie. 
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Podsumowanie 

Najwa�niejszymi czynnikami �rodowiska szkolnego, najsilniej oddziałuj
-
cymi na psychik� ucznia, s
: praca dydaktyczna nauczyciela, osobowo�� na-

uczyciela, stosunki mi�dzy nauczycielem a uczniem, pozycja społeczna ucznia 

w zespole klasowym oraz współpraca mi�dzy szkoł
 a domem rodzinnym. Na-

uczyciel realizuje w szkole program, dzi�ki któremu ucze� nabywa wiadomo�ci, 

umiej�tno�ci i warto�ci. Wa�ne jest stymulowanie rozwoju ucznia po to, aby 

jego rozwój przebiegał najpomy�lniej, by stawał si� optymalny. Nie przyswaja-

nie przez ucznia okre�lonych tre�ci, ale optymalizacja jego rozwoju jest głów-

nym celem oddziaływa� nauczyciela. 

Pocz
tkowo wszystkie potrzeby dziecka s
 zaspokajane przez rodziców. 

W momencie rozpocz�cia przez dziecko realizacji obowi
zku szkolnego rola 

nauczyciela staje si� coraz wi�ksza. Wychowanek w mniejszym lub wi�kszym 

stopniu podporz
dkowuje si� wychowawcy. Pedagog, wywołuj
c zmiany 

w zachowaniu ucznia, winien by� zainteresowany tym, aby te zmiany były trwa-

łe i wyst�powały w kolejnych etapach jego rozwoju, równie�  w warunkach 

niekontrolowanych. Uczniowie zapami�tuj
 szybciej i pami�taj
 trwalej materiał 

budz
cy zainteresowanie lub skłaniaj
cy ich do samodzielnej aktywno�ci po-

znawczej. Sprawne nauczanie jest sztuk
 kierowania uwagi, pobudzania moty-

wacji i wywoływania aktywno�ci poznawczej. Realizowane zadania s
 wymu-

szane bie�
cymi potrzebami dydaktycznymi, podporz
dkowane wymogom pro-

gramowym, a nie rozwojowi dziecka. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawione zostały zadania nauczyciela w kontek�cie kształce-

nia uczniów, którzy s
 aktywnymi członkami społecze�stwa informacyjnego. 

Scharakteryzowany został równie� proces kształcenia uczniów na miar� „no-

wych czasów”. Ponadto poruszone zostało zagadnienie dotycz
ce sposobów 

motywowania uczniów do nauki. Przybli�one zostały tak�e  czynniki, które 

umo�liwiaj
 odniesienie sukcesu edukacyjnego. 
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The role of the teacher and motivation in the education process of the 

information society members 

Abstract 

The paper presents the tasks of the teacher in the context of students’ educa-

tion paying attention to the fact that those students are also members of the in-

formation society. The paper describes the process of education up to modern 

standards. Moreover, the work raises the issues concerning the ways of motivat-

ing students  to learn. Furthermore, the paper  outlines the factors that enable 

achieving educational success. 
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