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Brophy Jere 

Motywowanie uczniów d nauki 

Wydaw. Naukowe PWN 2002 

Sygn. 58.550 

Zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do nauki. 

Wykorzystanie motywacji wewnętrznej ucznia oraz nagród 

zewnętrznych. Książka znanego profesora psychologii i edukacji. 

 

 

Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym 

się świecie (red.) Małgorzata Kowalik-Olubińska 

Wydaw. Adam Marszałek 2012 

Sygn. 65.284 

Książka jest wielowątkową analizą zagadnień wczesnej edukacji.  

W pierwszej części opisano zjawiska zmieniającego się świata w 

subiektywnym odbiorze dziecka, a w drugiej propozycje 

rozwiązań do zastosowania w organizacji jego edukacji. Dużo 

miejsca poświęcono zagadnieniu motywacji do uczenia się. 

 

 

 

Filipiak Ewa 

Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim  

i Brunerem w tle 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2012 

Sygn. 64.913 

W pierwszej części autorka wyczerpująco omawia proces 

powstawania wiedzy i uczenia się, strategie pracy 

nauczyciela z uczniem oraz role, jakie przyjmują oni w 

edukacji. Ponadto podkreśla znaczenie motywacji do nauki. 

Uwagę poświęca również istocie organizacji, wspieraniu 
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pracy ucznia oraz systemowi oceniania i kontrolowania podejmowanych wysiłków 

edukacyjnych. Druga część książki szczegółowo przedstawia różne strategie rozwijania 

zdolności uczenia się. Niniejsza publikacja jest efektem badań prowadzonych w latach 2006–

2009 pod kierownictwem autorki realizowanych w ramach projektu badawczego.  

 

 

 

 

Istota uczenia się: wykorzystanie wyników badań  

w praktyce 

Pod red. H. Dumont, D. Istance, F. Benavides 

ABC a Wolters Kluwer business 2013 

Sygn. 65.847 

Jest to lektura dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, w 

jaki sposób zoptymalizować proces pracy z uczniami w 

klasie oraz poza nią. Jej głównym celem jest dostarczenie 

niezbędnych informacji do zastosowania nie tylko w 

praktyce nauczania, ale także przy kształtowaniu polityki 

edukacyjnej. Czołowi badacze z całego świata przedstawiają 

w książce wyniki badań dotyczących zarówno procesu uczenia się, jak również metod i 

technik stosowanych w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych. 

 

 

Uhman Grażyna 

Motywowanie uczniów w praktyce 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005 

Sygn. 60.307 

Celem publikacji jest pokazanie nauczycielom, że realizacja 

każdego działu, tematu z danego programu powinna wiązać się z 

budowaniem motywacji uczniów, a obok celów poznawczych 

i/lub psychomotorycznych powinny być stawiane cele sfery 

motywacyjnej. Autorka uzasadnia potrzebę stawiania celów 

motywacyjnych - podaje przykłady różnych przedmiotów i tematów na poziomie planowania 

wynikowego i metodycznego, a także przykłady realizacji celów motywacyjnych w 

powiązaniu z celami przedmiotowymi oraz sposoby wzbogacania zadań poznawczych 

elementami motywowania. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6-hKfDP76DV7WM&tbnid=uScwsSBCfbTVYM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.empik.com/motywowanie-uczniow-w-praktyce-uhman-grazyna,prod12160209,ksiazka-p&ei=yAwCU4OzEKqa4wTzhYHYBA&psig=AFQjCNHZ5A_nhU2glOoIzpf4_7jrLcUqgQ&ust=1392729672322559
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fEd3UArhN403eM&tbnid=nMG_QVOK-sWLzM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.naukowa.pl/Ksiazki/istota-uczenia-sie-wykorzystanie-wynikow-badan-w-praktyce-613367&ei=5skhU-LkB8GjhgeG4IH4CA&psig=AFQjCNHhwSwbnpKKnQQOZAwJweDCB9nG7Q&ust=1394809702207059


 

Zimbardo Philip G., Johnson Robert L., McCann Vivian 

Psychologia kluczowe koncepcje. T.2 : Motywacja i uczenie 

się 

Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 

Sygn. 63.992 P-159.9 Czytelnia 

Tom II podręcznika omawia  wielkie tematy w psychologii: 

emocje i motywacje, uczenie się oraz pamięć. Problematyka 

związana z emocjami szczególnie obrosła w mity i 

wątpliwości. Autorzy rozprawiają się z tradycyjnym poglądem 

ukazującym emocje jako kłopotliwy ciężar i przeszkodę w 

korzystaniu z rozumu. Według nich inteligentna maszyna pozbawiona uczuć nie potrafiłaby 

wytworzyć zgodnego z prawdą obrazu rzeczywistości. 

Przedstawiają także różne rodzaje motywacji, wskazując charakterystyczne dla nich wpływy 

biologiczne, umysłowe, behawioralne i społeczno-kulturowe. Jednak motywy w dużym 

stopniu zależą od procesów uczenia się, natomiast u podstaw innych leżą przede wszystkim 

czynniki biologiczne. Co więcej, motywy różnią się między sobą wrażliwością na bodźce 

środowiskowe, na wzmocnienia i na wpływy społeczno-kulturowe. Zarówno emocje, jak i 

procesy motywacyjne są niezwykle istotne w zdobywaniu, przetwarzaniu i stosowaniu 

informacji - na równi z inteligencją, dobrą pamięcią i zdolnością uczenia się.  
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