
SKŁADNIKI MOTYWACJI DO
NAUKI:

TECHNIKA POMODORO!!

2. Nastaw minutnik na 25 minut. Wyłącz wszystkie
rozpraszacze, wycisz powiadomienia, a telefon schowaj do

szuflady w kuchni.

3. Pracuj. Jeśli coś Cię rozprasza
zapisz to na kartce i od razu wróć do

pracy.

4. Gdy zadzwoni budzik, nastaw go na 5 minut, podczas
których będziesz odpoczywał, najlepiej zrobić sobie

przerwę ruchową.

Nawyk regularnego uczenia się!
 Ale nie wszystkie z nich muszą się pojawić,

żeby dobrze się uczyć ;)
 

Duża energia

MO
TYWACJA

Jest uczuciem, emocją czyli czymś zmiennym. Raz
możesz odczuwać smutek, a za chwilę radość,

zmotywowanie, entuzjazm. Człowiek nie przeżywa
cały czas tych samych emocji i to jest ok. Tak samo
nie jest możliwe być bez przerwy zmotywowanym.

Nawet jeśli motywacji brakuje, nie oznacza to że nie
można działać. Wręcz przeciwnie, ludzie codziennie

wykonują swoje obowiązki nie będąc
zmotywowanymi i wychodzi im to całkiem dobrze.
Jeśli chcesz osiągać swoje cele musisz być bardziej

zorganizowany i zdyscyplinowany.

Polubienie nauki
Brak rozpraszaczy, które odwracają uwagę 

Zaplanuj swoją pracę. Wypisz na kartce swoje zadania
do wykonania.
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5. Po pięciu minutach możemy zrobić kolejne „Pomodoro”,
czyli 25minut skupienia, ale po czterech pomodoro z rzędu

należy zrobić dłuższą przerwę, 15-30 minutową.



JAK SIĘ MOTYWOWAĆ?
Określ swój cel! Najlepiej jak najdokładniej, opisz go bardzo

szczegółowo.
Stwórz tablicę motywacyjną opartą o Twój cel. Przypnij na niej

zdjęcia, cytaty, emocje, które będziesz czuć po osiągnięciu celu.
Możesz poszukać partnera, z którym będziesz

„rywalizować”. Wspólnie ustalicie dzienny materiał do
opanowania, a następnie sprawdzicie jak Wam poszło. Jeśli
poczujesz, że nie przynosi to efektów lub wręcz czujesz się

bardziej zdemotywowany to nic się nie stanie jak
zrezygnujesz. Jesteś na etapie poszukiwania najlepszej

ścieżki dla siebie!
Nagradzaj siebie drobnymi rzeczami, gestami po

zakończonym dniu nauki, i nie mówię tu o jedzeniu bo na
jedzenie nie trzeba sobie zasłużyć! Może to być spacer,

oglądanie filmu, taniec, drzemka, spotkanie ze znajomymi,
drobny zakup, domowe spa, kino, sesja relaksacyjna itp.

Napisz na kartce za co, kiedy i jak się nagrodzisz.
Sprawdź czy działają na Ciebie filmiki motywacyjne na

YouTube.
Stwórz swój klimat sprzyjający nauce.

Bądź dla siebie życzliwy. Jeśli pojawią się myśli, że nie
zdążysz, nie wyrobisz się ze wszystkim, ZATRZYMAJ gonitwę
myśli! Powiedz myślom Stop! One tylko utrudniają. Usiądź
wygodnie przy biurku, uspokój oddech i otwórz książkę.
Pozbądź się rozpraszaczy. Nie tylko podczas nauki, ale

również w przerwach, ponieważ telefon i social media nie są
formą odpoczynku. Mogą zaśmiecać naszą pamięć roboczą,
rozpraszać uwagę, powodować trudności z koncentracją, i

tym samym utrudniać powrót do sesji nauki. Również
rodzina może być rozpraszaczem, więc na ile to możliwe

poproś, aby Ci nie przeszkadzano.
Zadaj sobie pytanie czy wszystkie Twoje potrzeby są
zaspokojone: czy nie jesteś głodny, zdenerwowany,

samotny, zmęczony? Jeśli, na któreś z pytań odpowiedziałaś
TAK należy najpierw zająć się tym, a następnie przejść do

nauki.
Oszczędzaj energię, która jest niezbędna do nauki. Jeśli

zaczniesz przeglądać social media, rozmawiać ze
znajomymi, sprzątać, grać itp. zostanie Ci mało energii.

Wyrabiaj nawyk regularnej nauki:
Ustal swój rytuał/czynność po którym następuje nauka.

Może to być zjedzenie obiadu, wyjście na spacer z psem,
chwila medytacji itp.

Małe kroczki: podziel materiał do nauki na małe części. Po
zakończonym małym etapie pojawia się ogrom satysfakcji.
Powtarzaj to codziennie, nawet w dni wolne. Nawyk utrwali

się powtarzając pięć słówek z języka obcego. A
systematyczność jest tutaj kluczem.
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