
Cześć o kilka pytań

o Obraz 1-10

o Dźwięk 1-10

o Jak długo się znamy?

o Skąd się znamy?

Kim jestem?

o

Pedagogiem, doradcą zawodowym, 

certyfikowanym trenerem rozwoju 

osobistego, bliskościową edukatorką 

wspierającą pracę żłobków, przedszkoli i 

szkół.

o
właścicielką bliskościowej placówki 

żłobkowo - przedszkolnej

TULISIE KRAKÓW

o

Pomagam innym placówkom wdrażać styl 

bliskościowego podejścia do dzieci. Szkolę 

opiekunki i nauczycieli. Opracowuję 

procedury, które pomagają optymalizować 

i usprawniać pracę placówek. Moim celem 

biznesowym jest wypracowanie dobrostanu 

pracowniczego.

o
Współautorka narzędzi diagnostycznych 

dla zdolnej młodzieży

o

Autorka pierwszego w Polsce kursu online 

nadającego kwalifikacje do pracy dla 

bliskościowej opiekunki w żłobku

Organizacja

o około 60 - 70 minut część merytoryczna

o
otworzę drzwi do Akademii Zarządzania 

Żłobkiem i Przedszkolem 10 minut

o Prezent

o sesja Q&A

o
Prośba - zrób zdjęcie - wrzuć na storkę IG 

- oznacz mnie @pani_edukatorka

Punkt startowy - część 

merytoryczna

o
Zaskakujący eksperyment dotyczący 

motywacji

o

Za chwilę przedstawię Ci zdumiewające 

badania nad motywacją, które zostały 

przeoczone i zignorowane przez dzisiejszy 

świat.

o

Naruszają one fundamenty typowego 

sposobu motywowania na zasadzie kija i 

marchewki, czyli kary i nagrody.

o

Czy po raz kolejny okaże się, że stare 

dobre metody są już po prostu 

przestarzałe i nieskuteczne?

o Zaczęło się od problemu świecy

o

o

Badani wchodzili do pokoju. Przy jednej ze 

ścian, która była wykonana z korka stał 

stół. Na stole leżały świeczka, pudełko 

pinezek i zapałki.

o

Zadanie wyglądało następująco: 

 

„Przymocuj palącą się świecę do ściany 

tak, aby wosk nie kapał na stół.”

o

Ten sam eksperyment przeprowadził 

później naukowiec Sam Glucksberg, który 

badał wpływ nagrody na motywację. Tym 

razem podzielił badanych na dwie grupy. 

Pierwsza, za szybkie wykonanie zadania 

miała dostać pieniądze, a druga nie.

o

okazało się, że pierwszagrupa na 

wykonanie zadania potrzebowała 3 minuty 

więcej, niż druga grupa.

o

Ten eksperyment był powtarzany przez 

wiele lat, w wielu krajach – a wyniki 

zawsze były takie same. Ci, którzy mieli 

dostać nagrodę za wykonanie zadanie – 

wykonywali je dłużej od tych, którzy nic 

nie dostali.

o Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje?

o

Jest wyjaśnienie tego fenomenu. Nagroda 

zawęża nasze skupienie na zadaniu. 

Powoduje, że koncentrujemy się na celu. 

Jednak kiedy cel wymaga kreatywnego 

myślenia, to takie wąsko torowe 

postrzeganie staje się przeszkodą. Blokuje 

innowacyjność.

o
W tym przypadku im większa nagroda, 

tym gorszy wynik.

o

Eksperyment ze świecą pokazuje, że 

motywacja na miarę XXI w. to motywacja 

wewnętrzna

o Rozwiązanie zagadki ze świecą :) o

o

Motywowanie pracownika w obecnie warto 

zatem bardziej opierać się na narzędziach 

miękkich:

o

poczuciu wpływu – nauczyciel, który będzie 

czuł, że jego praca przekłada się na efekt 

końcowych i ma wpływ na kierunki jej 

rozwoju;

o

poczuciu robienia czegoś, co ma znaczenie 

– placówki potrzebują misji o charakterze 

społecznym, żeby kreatywni ludzie chcieli 

dla nich pracować;

o

możliwości rozwoju – pracownik będzie 

chciał mieć poczucie, że zadania są dla 

niego rozwijające

o Motywacja pracowników – 2 rodzaje

o Motywacja zewnętrzna

o Pieniądze

o benefity i dodatki

o Zaszczyty

o Wyjazdy integracyjne

o Motywacja wewnętrzna

o Sens pracy, realizowane wartości

o Szacunek i uznanie

o Atmosfera i kultura pracy

o Uczciwość, otwartość, komunikacja

o

Piramida Abrahama Maslowa pomaga 

określić potrzeby zatrudnionych nauczycieli 

i opiekunek

o

Najważniejszym drogowskazem na Twojej 

drodze motywowania pracowników 

powinna być piramida potrzeb Abrahama 

Maslowa:

o

o
Potrzeby braku – motywacja zewnętrzna 

pracowników

o

Dwa dolne piętra piramidy potrzeb to tak 

zwane potrzeby braku. Pracownicy nie 

chcąc odczuwać jakiegoś braku będą 

spełniali Twoje polecenia. Ale, kiedy tylko 

zaspokoją swoją potrzebę, ich motywacja 

drastycznie spada. Dokładnie tak działa 

motywacja pracowników czynnikami 

zewnetrznymi, o których wspomniałam 

wyżej.

o
Potrzeby wzrostu – motywacja wewnętrzna 

pracowników
o

W pewnym uproszczeniu można 

powiedzieć, że trzy wyższe piętra piramidy 

potrzeb odpowiadają za motywację 

wewnętrzną pracowników. To potrzeby, 

które sprawiają, że pracownicy wykazują 

zaangażowanie, inicjatywę, 

odpowiedzialność. Napędza ich coś 

znacznie więcej niż obietnica premii czy 

podwyżka

o

Motywacja niemierzalna i niematerialna. 

  

Motywacja jest trwała, skuteczna i silna. 

Słabo traci na wartości w czasie. Ten 

rodzaj motywacji trudniej wypracować

o

Motywacja materialna i finansowa 

 

Nietrwała, kosztowana, mniej skuteczna.  

Zabranie benefitów może być odebrane 

jako kara. Łatwiej zastosować ten rodzaj 

motywacji.

o Co różni motywację od zaangażowania?

o

Wyjaśnienie tej różnicy tkwi w definicji obu stanów. Motywacja oznacza skumulowanie energii i 

nakierowanie zachowań na osiągnięcie konkretnego celu, w zależności od jego wartości lub 

oczekiwanych nagród i kar. Zgodnie z tym założeniem każdego pracownika można "motywować" do 

wykonania zadania - stosując odpowiednie "kijki" i "marchewki". Stosowanie wyłącznie takich 

mechanizmów motywowania jest jednak nieskuteczne w dłuższej perspektywie czasu.

o

Z kolei zaangażowanie to pozytywny stan związany z identyfikacją z celami organizacji, czerpaniem 

przyjemności z pracy, wysokim poziomem energii oraz dawaniem z siebie tego, co najlepsze. 

Zaangażowanie pracownika to więcej niż motywacja: nie jest nakierowane na konkretny, pojedynczy 

cel, i jest stanem względnie trwałym (w odróżnieniu od motywacji). Co więcej, zaangażowanie nie 

maleje po zrealizowaniu celu – wręcz odwrotnie, rośnie w miarę osiągania kolejnych sukcesów, 

natomiast pracownik zmotywowany, ale nie zaangażowany utraci energię i zapał po zakończeniu 

zadania lub osiągnięciu celu.

o

Jeżeli więc celem kadry jest uzyskanie premii to po osiągnięciu 

celu zaangażowanie spadnie. Ponownie będziesz musiała ustalić 

nowy cel. Próg "wejścia" rośnie. Co w przypadku jeśli dajesz 

premie co miesiąc np: 300 zł ale nagle dasz 150 lub 200? Czy to 

nadal będzie motywujące? Czy nadal będzie nagrodą? czy nosi już 

znamiona "kary"?

o Co motywuje i buduje zaangażowanie?

o

Pracownika motywuje to, kiedy kadra 

zarządzająca wykazuje zainteresowanie 

jego pracą i jest w stanie pracę tę docenić.

o

Ludzie są zdecydowanie bardziej związani z 

miejscem, w którym panuje przyjazna 

atmosfera

o

Należy więc zadbać o integrację i 

budowanie kultury pracy zespołowej. 

Chodzi też przecież o zadania (pracę) 

ciekawe i ambitne, umożliwiające rozwój 

zawodowy, czy awans.

o

Zaangażowanie pracownika jest tym 

większe, im większy ma on wpływ na 

podejmowanie decyzji w zakresie 

wykonywanej pracy, czy w ogóle na 

decyzje podejmowane w firmie. 

Zwiększanie poziomu odpowiedzialności i 

powierzanie nowych ról oraz obowiązków 

ma ogromny wpływ na budowanie 

zaangażowania.

o

Najpierw trzeba więc zadbać o 

zaspokojenie podstawowych potrzeb 

pracowników, a wśród nich znajduje się 

między innymi wynagrodzenie, żeby potem 

postawić na inne czynniki motywujące

o

Przekłada się to na fakt, że zaangażowani nauczyciele pozostaną zmotywowani nawet w 

trudnej sytuacji lub w przypadku ograniczonych zasobów, czy też braku nagród o 

charakterze materialnym. Takie nieprzewidywalne momenty w życiu firmy zdarzają się 

często i są najlepszym „testem" dla zespołu i całej firmy – są „papierkiem lakmusowym" 

zaangażowania. Co więcej, skuteczność zaangażowanych osób w takiej chwili może być 

nawet jeszcze większa niż na co dzień – zaangażowanie bazuje bowiem na poczuciu własnej 

efektywności i kompetencji – więc w sytuacji wyzwania sukces ma większą wartość.

o Największy motywator w placówce

o

Aby zostać efektywną liderką i pociągnąć 

swoich ludzi za sobą, musisz nie tylko być 

przygotowaną jak najlepiej w każdym 

aspekcie zarządzania, ale musisz mieć to 

wewnętrzne poczucie, że naprawdę chcesz 

być liderem.

o

Przed przystąpieniem do budowania 

zespołu każdy lider powinien sobie zadać 

kluczowe pytanie "Czego oczekują ode 

mnie moi pracownicy?

o Najlepiej na początek wejść "w ich buty"

o
Kadra nauczycielska potrzebuje lidera, 

który zbuduje zintegrowany zespół.

o
Członkowie zespołu chcą wiedzieć, czego 

dokładnie się od nich oczekuje.

o

Pracownicy wymagają od Lidera jasno 

określonego kierunku. Cele i kierunek nie 

mogą się ciągle zmieniać.

o
Członkowie zespołu oczekują uczciwego i 

konstruktywnego feedbacku.

o
Pracownicy oczekują od lidera uczciwości i 

prawdy.

o

Określaj czas wykonania zadań i 

umieszczaj te informacje w miejscu 

dostępnym dla wszystkich, tak, aby 

wszyscy mieli te same informacje.

o Pracownicy chcą, aby ich lider ich słuchał.

o

Pracownicy oczekują lidera z pasją w 

swojej pracy. Jako lider musisz kochać 

swoją pracę i twoi podopieczni muszą to 

widzieć

o

Pracownicy wymagają wsparcia i 

wskazówek. Oznacza to, że Lider musi być 

dostępny dla swoich pracowników poza 

ustalonym terminarzem spotkań.

o

Lider tworzy środowisko, w którym pracuje 

zespół. Zadbaj, aby było ono przepełnione 

pozytywna energią.

o

Członkowie zespołu chcą znać swojego 

szefa prywatnie. Sami też nie chcą być 

postrzegani, jako baza danych albo wiedza

o

Lider musi wiedzieć, kto w jakiej roli 

dobrze się czuje i jaka pracę preferuje. 

Lider musisz też wiedzieć, co irytuje i 

motywuje jego pracowników.

Akademia Zarządzania Żłobkiem i 

Przedszkolem
o

Czy mam od Was zielone światło aby 

zaprezentować Wam teraz premierowo, to 

nad czym pracuję od kilku miesięcy i co 

zebrałam w ramach wieloletnich 

doświadczeń prowadząc działalność 

żłobkową i przedszkolną?

Sesja pytań i odpowiedzi + 

prezent

Dziękuję

o
po więcej zapraszam na stronę 

www.annadyjak.pl

o http://annadyjak.pl/akademia/

o FB: Anna Dyjak - edukatorka

o IG: pani_edukatorka

Dlaczego metoda kija 

i marchewki nie działa? 

O motywowaniu nauczycieli  

w przedszkolu i żłobku

https://www.mindomo.com/doc.htm?d=18c3bc8758084305a452aec78dd91f24&m=6ab56693a07f53c77b2a5c7c60406652
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=a27a8d2c47c4414ca745e686df1c44bd&m=6ab56693a07f53c77b2a5c7c60406652
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=9060e8cb3e334cc3bb7680f24d7f986e&m=6ab56693a07f53c77b2a5c7c60406652
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=476d6f63285844d3ac7bf88dd7415033&m=6ab56693a07f53c77b2a5c7c60406652
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=7b3c3d64d98f4bdfadf81bc598adf506&m=6ab56693a07f53c77b2a5c7c60406652
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=dbf8456dcefb4d938f82d3fd21ca16f9&m=6ab56693a07f53c77b2a5c7c60406652
http://www.annadyjak.pl/
http://annadyjak.pl/akademia/

