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A motiváció hiányának következményei

  Motiváció hiányában az emberek
  passzívak, nem cselekszenek.
  Amikor nincs cselekvés, akkor nincs
  elért cél vagy haladás a cél irányában.
  Így nincs saját terveken és cselekvésen
  alapuló öröm vagy boldogság sem.
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„Tyúk vagy tojás?”

Mi „volt” előbb?
CÉL VAGY MOTIVÁCIÓ?



A MOTIVÁCIÓ szó jelentése

Cselekvésre késztető tényező, amely növeli a személy hajlandóságát és ami 
észszerű oka lesz arra, hogy megtegyen egy  saját maga által vagy mások 
által elvárt cselekvést.                                                                (Forrás: wikiszotar.hu) 

Motiváció van vagy nincs? → Skála
Külső – Belső?

A szó eredete:
[motiváció < angol: motivation (motiváció) < latin: motivus (mozgató) < moveo (mozdít)]
                                                                                                                              (Forrás: wikiszotar.hu)
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A CÉL szó jelentése

Megvalósítandó eredmény, amely egy kívánatos állapot, vagy elért 
hely.

A szó eredete:
[cél < ómagyar: cél < ősmagyar: cil (cél) < dravida: tilei (teljesít, megtölt)]
                                                                                                                              (Forrás: wikiszotar.hu)
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„Tyúk vagy tojás?”

Mi „volt” előbb?
CÉL VAGY MOTIVÁCIÓ?
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A Sorrend

célcél
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A Sorrend

célcél motivációmotiváció>>
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A Sorrend

célcél motivációmotiváció cselekvéscselekvés>>>>
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A Sorrend

célcél motivációmotiváció cselekvéscselekvés győzelemgyőzelem>>>>>>
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A Sorrend

célcél motivációmotiváció cselekvéscselekvés győzelemgyőzelem>>>>>>

újúj
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A hangsúly a célon van

célcél motivációmotiváció cselekvéscselekvés győzelemgyőzelem>>>>>>
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Amikor valakinek, aki céltalan, nem tudsz célt adni, 
akkor ennek konkrét okai vannak. Ezeket kell kiiktatni:

Ez a szülő feladata 
lenne, mégis ...
Ez a szülő feladata 
lenne, mégis ...



Virágozz és Prosperálj AlapítványDiákok Motivációja

  A gyerek mindent megkap, miközben neki nem kell megküzdenie semmiért
  Úgy látja, hogy kemény és kitartó munkával sem érne el célokat, „csalódások”
  Kisebb korában lekicsinyelték valamilyen célját, s ezért ő feladta
  Lebeszélték egy fontos céljáról vagy megtiltották neki (a jelenben)
  Másvalaki ráerőltetett egy célt, de azt sosem érezte magának
  Azt hiszi, hogy nem ért a tulajdonhoz, az nem létezik vagy „nem érdemli meg”
  Nem lát maga körül olyan felnőttet, akinek értékes céljai volnának
  Uralkodni akar (változatlanságban érdekelt vagy fél)

1

A CÉLTALANSÁG MEGSZÜNTETÉSRE VÁRÓ JELLEMZŐ OKAI
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PEDAGÓGUS LEHETŐSÉGEI

- Egyéni helyrehozatal       (1 a nyolcból)                  (cél)
- Csoportos helyrehozatal (1 a nyolcból)                  (cél)
- Csoportos technikák        (1 technika)                     (cél)
- Motiváció a probléma fölött              (külső motiváció)
  (amit a legtöbben amúgy is csinálunk)
- Az a csodálatos online kommunikáció                (k. m.)
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AMI A PEDAGÓGUSRA ÉS AZ ISKOLÁRA LEGINKÁBB KIHAT

  A gyerek mindent megkap, miközben neki nem kell megküzdenie semmiért
  Úgy látja, hogy kemény és kitartó munkával sem érne el célokat, „csalódások”
  Kisebb korában lekicsinyelték valamilyen célját, s ezért ő feladta
  Lebeszélték egy fontos céljáról vagy megtiltották neki (a jelenben)
  Másvalaki ráerőltetett egy célt, de azt sosem érezte magának
  Azt hiszi, hogy nem ért a tulajdonhoz, az nem létezik vagy „nem érdemli meg”
  Nem lát maga körül olyan felnőttet, akinek értékes céljai volnának
  Uralkodni akar (változatlanságban érdekelt vagy fél)

EGYÉNI HELYREHOZATAL       (1 a nyolcból)
1/5
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Másvalaki ráerőltetett egy célt, de azt sosem érezte magának

  Mit mondtak, hogy mit kellene elérned, minek kellene lenned?
  Miért nem szeretted volna azt?
  Mit mondtál vagy tettél azért, hogy ne erőltessék ezt rád?
  Lehetett volna jó számodra, hogy azt elérd azt vagy az legyél?
  Milyen érzés lenne, ha most érnéd el azt a célt vagy éppen az lennél?
  Ha most sem érzi magáénak azt a célt, akkor jelezd neki, hogy helytelen
  volt, hogy azt ráerőltették.  
  „Milyen más célod lehetne ahelyett?” vagy „Lehetne egy másik célod?”
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  A gyerek mindent megkap, miközben neki nem kell megküzdenie semmiért
  Úgy látja, hogy kemény és kitartó munkával sem érne el célokat, „csalódások”
  Kisebb korában lekicsinyelték valamilyen célját, s ezért ő feladta
  Lebeszélték egy fontos céljáról vagy megtiltották neki (a jelenben)
  Másvalaki ráerőltetett egy célt, de azt sosem érezte magának
  Azt hiszi, hogy nem ért a tulajdonhoz, az nem létezik vagy „nem érdemli meg”
  Nem lát maga körül olyan felnőttet, akinek értékes céljai volnának
  Uralkodni akar (változatlanságban érdekelt vagy fél)

CSOPORTOS HELYREHOZATAL       (1 a nyolcból)
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Úgy látja, hogy kemény és kitartó munkával sem érne el célokat

 Valamilyen gyakorlati példán keresztül, akár egy számukra is ismert híres 
ember, akár egy kedvelt énekes sztár vagy sportoló történetén keresztül mutasd 
be neki, hogy nagyobb célok is elérhetők, ha részfeladatokká alakítjuk.
                                                                     (A lépcsők hiánya ijesztővé teheti a célt.)
 Átbeszéljük velük egy lehetséges, akár apró saját céljukat úgy, hogy miként 
lehetne az ahhoz vezető utat olyan lépcsőkké alakítani, melyeken egyesével 
lépdelhetnek felfelé.                                        (Rajzoltass velük tényleges lépcsőt!)
 Adj nekik egy kisebb tényleges célt gyakorlásképpen a lépcsők használatára.
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CSOPORTOS HELYREHOZATAL       (1 technika)

MOTIVÁCIÓ NÖVELÉS AZ IGAZSÁG KIMONDÁSÁVAL

Ennek a technikának a pontos leírását letöltheted itt:
https://www.pedagoguskonferencia.hu/oopk-2020/

https://www.pedagoguskonferencia.hu/oopk-2020/


Díjmentes előadások pedagógusok számára
az Ön iskolájában:

- Iskolai Agresszió Megelőzése
- Diákok Motivációjának Helyreállítása
- Pedagógusok Kiégésének Megszüntetése
- Iskolai Elfogadás Program
- Etikus Iskola Program

Kérje el az adott program ismertetőjét itt:
info@pedagoguskonferencia.hu
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