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Inne spojrzenie na motywowanie w praktyce sportowej 
 
 

Praca trenera sportowego charakteryzuje się dużą złożonością, która polega na wykonywaniu 
zróżnicowanych  zadań, współpracy  z wieloma osobami  i  podejmowaniu,  często w warunkach 
stresu,  decyzji  wpływającymi  na  bieżące  i  długofalowe  funkcjonowanie  sportowców  oraz 
reprezentowanych organizacji. Wiele działań trenerów skierowanych jest na ludzi, a ich efekty 
ujawniają się poprzez działania osób podlegającym trenerom. Oczywiście, w pierwszej kolejności 
dotyczyć to będzie sportowców, ale nie można zapominać o współpracownikach czy członkach 
sztabu trenerskiego, których spotykamy coraz częściej w wielu dyscyplinach sportu. Obserwacje 
praktyki  sportowej  wskazują,  że  model  pracy  trenerskiej  zakładający  wielką  mnogość 
i zróżnicowanie  zadań  trenera,  który  samodzielnie przygotowuje,  realizuje  i  kontroluje proces 
treningowy i również samodzielnie odpowiada za wszystko, traci na znaczeniu na korzyść pracy 
zorganizowanej w zespole specjalistów, którego szefem jest główny trener. Tworzy to sytuację 
wymagającą od trenerów nowych kompetencji, zbliżonych do menedżera lub lidera zespołu. Jest 
to tym bardziej konieczne,  im wyższy jest poziom rywalizacji sportowej, w której bierze udział 
sportowiec i trener. Naturalnie, wynika to z konieczności osiągnięcia jak najwyższego poziomu 
profesjonalizmu, co jest trudne, gdy za wszystkie elementy przygotowania sportowca odpowiada 
tylko  trener. Przyjęty podział  zadań będzie wynikał  z wyborów podyktowanych efektywnością 
działania  i  specyfiką  pracy  w  zawodzie  trenera,  ale  także  z  przyzwyczajeń  czy  preferencji 
indywidualnych. Będą jednak zadania, które pozostaną domeną trenerów, bez względu na to, jak 
liczny  sztab  będzie  pracował  na  wynik  sportowy.  Wśród  zadań  realizowanych  od  samego 
początku  funkcjonowania  instytucji  trenera  sportowego  i  rzadko  delegowanych  innym 
specjalistom,  z  pewnością  znajdzie  się  motywowanie  sportowca.  Co  więcej,  wielu  autorów  
wskazuje to, jako jedną z kluczowych kompetencji trenera sportowego (Botwina i Starosta 2002, 
Martens 2006, Czajkowski Z. 1989, Naglak Z. 1999 , Panfil Ł. 2016). Jeśli to jest dość oczywiste 
zadanie, to można mieć wątpliwość po co zajmować się tym tematem? Prowadzone przez autora 
rozmowy w wieloma trenerami oraz obserwacje  i własne doświadczenia wskazują,  że kłopoty 
pojawiają się, gdy z poziomu przekonań, na temat tego, dlaczego motywowanie jest ważne i jakie 
zajmuje  miejsce  wśród  kompetencji  trenera,  przechodzimy  na  poziom  działań  praktycznych. 
Wtedy nie wystarczy powiedzieć, że motywacja  jest ważna  i ma znaczący udział w możliwości 
odniesienia sukcesu. Wtedy należy przygotować i wprowadzić w życie rozwiązania, które przełożą 
się na zachowania, wybierane kierunki działań i dążenia sportowców.  
 
1. Role trenerów sportowych 

Koncepcją, która może trochę uporządkować nasze spojrzenie na pracę trenerów sportowych 
jest  ujęcie  wpisujące  działania  trenerów  w  ramy  wyznaczone  przez  zespół  ról  społecznych, 
związanych  z  pozycją  społeczną,  jaką  zajmuje  ten  zawód.  Szacka  (2003)  pisząc  o  rolach 
społecznych mówi: , „[…] że po pierwsze rola społeczna to zespół praw i obowiązków związanych 
z  daną  pozycją.  Po  drugie,  że  jest  to  schemat  zachowania  związanego  z  pozycją,  scenariusz 
pozycji,  jej  element  dynamiczny,  zachowaniowy.”  O  rolach  mówi  także  Merton  (2002) 
wprowadzając pojęcie  zespołu  ról,  które polega na  tym,  że każda pozycja  społeczna generuje 
zespół ról odtwarzanych przez człowieka.  Armstrong (2007) pisze, że … „W pracy termin „rola” 
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oznacza rolę, jaką ma jednostka do odegrania w wypełnianiu swoich zawodowych obowiązków. 
Role wskazują określone  formy zachowania, wymagane przy  realizowaniu danego zadania  lub 
grupy  zadań,  przypisanych  do  danej  pozycji  lub  stanowiska.  Definicje  ról  określają  raczej 
wymaganie co do sposobów, w jakie zadania są realizowane, a nie same zadania.”  

O  rolach  trenerów możemy przeczytać w  literaturze  fachowej. Warto  tu przytoczyć pracę 
Sasa‐Nowosielskiego  (2008),  gdzie  wskazuje  on  na  role  trenerskie  wynikające  z  postulatów 
traktowania procesu treningowego, również jako procesu pedagogicznego. Znajdziemy tu więc 
role: trener jako wychowawca, trener jako filozof czy trener jako lider. Inną ciekawą propozycją 
jest ujęcie ról trenera przez Martensa (2006). Autor ten mówi o rolach menedżerskich, jakie ma 
do wypełnienia każdy trener i wskazuje na: 

 menedżera polityki zespołu, 

 menedżera informacji, 

 menedżera personelu, 

 menedżera instrukcji, 

 menedżera kalendarza zawodów i spotkań zespołu, 

 menedżera logistycznego, 

 menedżera finansowego. 
Opierając  się  na  doświadczeniach  praktycznych,  a  także  pracach  Naglaka  (1999),  autor 

proponuje układ ról  trenera sportowego przyjmującego kształt przedstawiony na Ryc. 1. Role, 
które tam znajdziemy wynikają z charakteru zadań realizowanych w pracy. Oczywiście, nie należy 
traktować ich jako skończonego zestawu, poza którym nie ma żadnych działań obecnych w pracy 
trenera, ale jako zbiór najpopularniejszych ról. 

 
Tab. 1. Role trenera sportowego (źródło: opracowanie własne). 

Rola  Najważniejsze zadania 

Lider  Przewodzenie w grupie,  tworzenie wizji  rozwoju,  inspirowanie do działania, budowanie 
i scalanie zespołów, działania reprezentacyjne. 

Kierownik 
lub 
menedżer 

Formułowanie zakresów obowiązków sportowców i sztabu, prowadzenie kontroli realizacji 
zadań, budowanie  i wdrażanie systemu motywowania, nadzór nad realizacją wydatków 
i budżetowanie,  planowanie  procesu  treningowego,  kontrola  kwestii  formalnych  (np. 
przynależność  klubowa,  badania  lekarskie,  zgłoszenia  do  zawodów),  planowanie 
długofalowego rozwoju sportowca. 

Coach  Pomoc  w  określeniu  i  wyborze  celów,  wspieranie  sportowca  w  rozwoju,  pomoc 
w osiąganiu  wysokiej  samoświadomości  i  budowaniu  refleksji  nad  swoim  działaniem, 
pomoc  w  tworzeniu  adekwatnej  samooceny  i  prowadzeniu  samokontroli,  pomoc 
w budowaniu  planów  działania  sprzyjających  osiąganiu  wysokiej  efektywności,  pomoc 
w budowaniu i utrzymywaniu odpowiedniej motywacji. 

Pedagog  Oddziaływanie  na  postawy  i  wartości  kierujące  działaniami  sportowców,  budowanie 
umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, wychowanie moralne i etyczne. 

Trener  Nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych, planowanie, realizacja 
i  kontrola  procesu  treningu  motorycznego,  planowanie  i  realizacja  diety  oraz 
suplementacji,  planowanie  i  realizacja  elementów profilaktyki  zdrowotnej  oraz odnowy 
biologicznej.  

 
Jak widzimy, w roli  lidera, menedżera oraz coacha pojawiają się elementy nawiązujące do 

zadań  związanych  z  motywowaniem.  Osiąganie  przez  sportowca  stanu  optymalnego 
zmotywowania  osiągane  jest  w  każdej  z  tych  ról  nieco  innymi  środkami  i  w  oparciu  o  inne 
mechanizmy,  ale  zawsze  poprzez  działania  trenera,  który  w  procesie  motywowania  zajmuje 
centralną pozycję.   
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Ryc. 1. Role trenera sportowego (źródło: opracowanie własne). 

 

2. Motywacja i motywowanie 

Jak  pisze  Borkowska  S.  (1985)  „motywacja  to  stan wewnętrzny  człowieka mający wymiar 
atrybutowy, właściwy każdemu człowiekowi, natomiast motywowanie ma wymiar czynnościowy, 
funkcjonalny,  polegający  na  świadomym  i  celowym  oddziaływaniu  na motywy  postępowania 
ludzi przez stworzenie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości, oczekiwań (celów 
działania) dla osiągnięcia celów motywującego”. Takie ujęcie wyraźnie zaznacza różnice między 
pojęciami motywacji  i  motywowania,  wskazując,  że  osoby  kierujące  pracą  innych  ludzi  będą 
realizować motywowanie w  taki  sposób,  aby  zaktywizować  człowieka,  na  którego  oddziałują. 
Rola  trenera  sportowego  jest  tu  jasna:  to  właśnie  on  powinien  planować  i  realizować  to 
oddziaływanie, ujmując je w system działań, zwany systemem motywacyjnym. Oleksyn (2006) za 
system  motywacyjny  przyjmuje  zbiór  umiejętnie  dobranych  i  logicznie  powiązanych  ze  sobą 
czynników motywacyjnego oddziaływania zwanych motywatorami, służący realizacji misji, wizji, 
strategii  i  celów  organizacji,  skłaniających  pracowników  do  działań  efektywnych  i  zachowań 
oczekiwanych  przez  pracodawcę,  a  zarazem  zgodnych  z  ogólnymi  normami  etycznymi. 
Motywatory,  to  inaczej  bodźce uruchamiające mechanizmy odpowiedzialne  za pojawienie  się 
motywu lub pobudki działania.  

Ze względu na źródło,  z  jakiego pochodzą motywatory, będziemy dzielić  je na zewnętrzne 
i wewnętrzne,  co w konsekwencji daje podstawę do mówienia o motywowaniu  zewnętrznym 
i wewnętrznym. W swojej pracy, Kopertyńska  (2009) przytacza  stwierdzenie,  że „z motywacją 
wewnętrzną mamy do czynienia wówczas, gdy robimy, to co chcemy robić, z zewnętrzną, gdy 
robimy  to  każą  nam  robić,  co musimy  robić”.  Powracając  do  typów bodźców motywujących, 
trzeba powiedzieć, że dysponentem bodźców zewnętrznych, a więc na przykład pochwał, nagród 
rzeczowych, nagród pieniężnych jest najczęściej osoba, będąca w pewnym sensie zwierzchnikiem 
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osoby motywowanej. W przypadku motywujących bodźców wewnętrznych, pojawiają  się one 
jako efekt przekonań i myśli osoby motywowanej.      
 

3. Motywowanie zewnętrzne i wewnętrzne 

Systemy  motywowania,  szeroko  opisywane  w  literaturze  z  obszaru  zarządzania  ludźmi 
(Kopertyńska 2009, Borkowska 1985, Kozłowski 2017, Pietroń – Pyszczek 2015, Tracy 2014, Pink 
2011), poświęcają bardzo dużo uwagi motywatorom zewnętrznym, tak popularnym w praktyce 
rzeczywistych organizacji. W tym wypadku, mówiąc o motywowaniu, często pomija się bodźce 
wewnętrzne.  

Sytuację  tą dostrzegł Pink  (2011), wskazując na ograniczenia w stosowaniu  i  efektywności 
motywowania zewnętrznego w pracy ludzi w różnych obszarach otaczającej nas rzeczywistości. 
Jak łatwo się domyślić, praktyka sportowa nie jest tu wyjątkiem. Opierając się o szerokie badania 
naukowe, głównie z obszaru psychologii, analizuje on motywowanie zewnętrzne (określa je, jako 
motywację  2.0)  i  przedstawia  szereg  jego  niedostatków. Wady motywowania  zewnętrznego, 
ujawniają  się  szczególnie  mocno  w  świecie  nowoczesnych  organizacji  i  w  społeczeństwach 
naszych  czasów,  gdzie  sukces  odnoszą  ci,  którzy:  są  najbliżej mistrzostwa w danej  dziedzinie, 
pracują dużo z autentycznym zaangażowaniem, są kreatywni w rozwiązywaniu złożonych zadań 
oraz  są  świadomi  i  samodzielni. Bardzo  łatwo dostrzec wymienione atrybuty u wysokiej  klasy 
sportowców.  

Wady systemu motywowania 2.0: 

 gasi wewnętrzną motywację, 

 może obniżać wyniki, 

 może zniszczyć kreatywność, 

 może wyprzeć dobre zachowanie, 

 może zachęcać do oszukiwania, 

 może uzależniać, 

 może sprzyjać myśleniu krótkowzrocznemu.     
Pisząc  o  motywowaniu  Pink  wymienia  typy  zachowań  charakterystycznych  dla  systemu 

motywowania 2.0 określając je jako zachowania typu X (ang. extrinsic). Jak można je opisać? Są 
one napędzane głównie przez zewnętrzne pragnienia, walkę o zewnętrzne nagrody lub unikanie 
kar. 

Autor ten proponuje, aby wprowadzić do praktyki pracy z ludźmi inne podejście, określane 
przez  niego  systemem  motywowania  3.0  i  opierające  się  o  motywację  wewnętrzną.  Istotą 
oddziaływania na ludzi jest tu tworzenie warunków sprzyjających dążeniu do mistrzostwa w tym, 
co  robimy;  praca  dla  ważnych  i  wzniosłych  celów  oraz  autonomia  w  działaniu. Wspomniane 
warunki w ogromnym stopniu zależą od ludzi kierujących pracą innych osób. W praktyce sportu 
trenerzy  mają  sporo  możliwości,  aby  kreować  je  właśnie  w  ten  sposób.  Zachowania  zgodne 
z systemem motywowania 3.0 Pink określił zachowaniami I (ang. intrinsic). Zachowania typu I są 
napędzane: wewnętrznym zadowoleniem z działania, radością z twórczego działania, poczuciem 
decydowania  o  sobie  samym,  uczeniem  się  nowych  rzeczy,  mierzenie  się  z  wyzwaniami  czy 
poczuciem pracy na rzecz ważnych celów. 

Podejście do motywowania, o którym mowa opiera się o trzy filary: autonomię, mistrzostwo 
i cel. Wieloletnie tradycje motywowania ludzi w oparciu o system 2.0 skutkują dominowaniem 
zachowań  X  nad  zachowaniami  I  i  wygaszaniem  autonomii  i  samoukierunkowania,  które  są 
fundamentami rozwoju ludzkości  i  ludzi. Wysokie wyniki, oparte głównie o zachowania typu I, 
będą bardzo prawdopodobne, gdy ludzie będą samodzielnie, decydować o zadaniach (co robię?), 
czasie (kiedy to robię?), zespole (z kim to robię?) czy sposobie wykonania (jak robię?).  
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Drugim  filarem  jest mistrzostwo,  które może  się  pojawić,  gdy miejsce  podporządkowania 
zajmie zaangażowanie. Mistrzostwo jest nierozłącznie związane ze sportem – bo chodzi w nim 
o ciągłe  doskonalenie  i  stawanie  się  lepszym  w  czymś,  co  ma  znaczenie.  W  podążaniu  do 
mistrzostwa  niezmiernie  ważne  jest  jak  najczęstsze  doświadczanie  „przepływu”,  czyli 
optymalnego  doznania  emocjonalnego  pozwalającego  wykonywać  zadania  przez  długi  czas 
z dużym zaangażowaniem, nie odczuwając presji ani nudy. Zadania, jakie warto tu wykorzystywać 
powinny mieć taką skalę trudności, aby były możliwe do osiągnięcia, ale z wysiłkiem. Pink posunął 
się jeszcze dalej, formułując trzy prawa mistrzostwa: 

 Mistrzostwo  to  sposób  myślenia  –  wymaga  bowiem,  aby  człowiek  postrzegał  swoje 
zdolności  jako  coś  nieskończonego  a  także  zawsze  wierzył,  że  doskonalenie  się  jest 
procesem, który nie ma końca. 

 Mistrzostwo  to  ból  –  wymaga  ciężkiej  pracy,  determinacji  i  przemyślanego  procesu 
treningu. 

 Mistrzostwo to asymptota – doskonalenie się powoduje, że zbliżamy się do  ideału, ale 
nigdy go nie osiągniemy, co jest przykre, ale jednocześnie frapujące. 

Trzecim filarem motywacji 3.0 jest cel. Znaczenie celów w motywowaniu jest zagadnieniem 
doskonale znanym, ale w proponowanym podejściu mówiąc o celach myślimy o długofalowych, 
ważnych  osobiście  i  społecznie  celach,  które  umożliwiają  poczucie,  że  działamy  dla  wielkiej 
sprawy. Mimo  poświęcenia  się  dla wielkiego  celu  konieczne  jest  jednak  dążenie  do  niego  na 
własnych warunkach  i  rozbijając działanie na etapy z celami cząstkowymi, doskonale znanymi 
i zrozumiałymi dla wykonawców.  
 
4. Przykłady dziesięciu działań praktycznych skierowanych na rozwijanie i wzmacnianie 

motywacji wewnętrznej u sportowców. 
 
Przedstawione  przykłady  były  inspirowane  propozycjami  Pinka  (2011)  z  modyfikacjami 

autora. 
 
Jedno określające zdanie 

C. B. Luce – jedna z pierwszych kobiet zasiadających w Kongresie USA uważała, że dorobek 
życia wielkiego człowieka można określić jednym zdaniem. Jakim zdaniem będzie można opisać 
osiągnięcia  w  sporcie  zawodnika,  według  niego  samego?  Zdanie  to  może  ukierunkowywać 
działania na wielki i ważny cel w długim czasie. Pamiętajmy, że to zdanie może brzmieć zarówno: 
„Zdobyła mistrzostwo olimpijskie”, jak i „Zawsze służył pomocą ludziom, z którymi trenował”. Po 
sformułowaniu tego niezbędnego pytania, warto zadać sobie kolejne: „Czy byłem dziś lepszy niż 
wczoraj?”.  Odpowiadając,  warto  pomyśleć  nawet  o  drobnych  elementach,  które  dodane  na 
koniec każdego kolejnego dnia, przybliżą nas do wielkiego celu.     
 
Okresowa samoocena 

Punktem wyjścia jest określenie samodzielnie przez sportowca lub wspólnie z trenerem celów 
związanych z uczeniem się oraz celów wynikowych na okres, jakiego dotyczy ocena. Następnie, 
co  miesiąc  zawodnik  samodzielnie  ocenia  ich  realizację.  Trzeba  przy  tym  pamiętać  o  trzech 
zasadach: 

 należy  wyznaczać  cele  małe  i  większe  tak,  aby  gdy  przyjdzie  ocena  była  szansa  na 
osiągnięcie przynajmniej jednego; 

 trzeba dopilnować, żeby zawodnik rozumiał w jaki sposób każdy aspekt  jego pracy  jest 
związany z wielkim celem, jaki mu przyświeca; 

 bezwzględna szczerość, jest absolutnie niezbędna. 
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Jeśli sportowiec ma kłopoty z samooceną, może wykorzystać pomoc kolegi. Aby zaangażować 
w ten środek motywowania trenera, konieczne byłoby z  jego strony podejście partnerskie, na 
równych zasadach. 
 
5 kroków do mistrzostwa 

W  procesie  dążenia  do  mistrzostwa,  który  jest  działaniem  długoletnim  warto  cały  czas 
pamiętać o pięciu zasadach: 

 pamiętaj, że przemyślany trening ma jeden cel: poprawienie wyników. W przemyślanym 
treningu chodzi o dokonanie zmiany, poszukiwanie nowych celów i wysilanie się, aby za 
każdym razem sięgać trochę wyżej; 

 powtarzaj,  powtarzaj,  powtarzaj,  ale  zawsze  ze  świadomością,  czemu  służą  te 
powtórzenia; 

 zabiegaj o ciągłą, krytyczną ocenę; 

 bezlitośnie skupiaj się nad tym, w czym potrzebujesz pomocy; 

 przygotuj się na to, że proces ten będzie umysłowo i fizycznie wyczerpujący. 
Zasady te są dla trenerów sportowych jasne, ale istotne jest, aby sportowcy je rozumieli tak 

samo i, co najważniejsze, postępowali zgodnie z nimi.   
 
Kartka papieru Webbera 

M. Webber, autor publikacji o biznesie proponuje ćwiczenie pozwalające ocenić, czy jesteś na 
drodze do autonomii, mistrzostwa  i celu. Należy na kartce zapisać odpowiedź na pytanie: „Co 
powoduje, że wstajesz rano?”. Następnie na drugiej stronie kartki odpowiedź na pytanie: „Co 
sprawia, że siedzisz do późna w nocy?”. Ważne, aby dobrze to przemyśleć i zapisać odpowiedź w 
jednym zdaniu. Gdy nie  jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi, powtarzamy aż do momentu, gdy 
czujemy,  że  mamy  właściwe  zdania.  Zdania  zapisane  na  kartce  powinny  być  dla  nas  ważne 
i znaczące oraz ukierunkowywać na cel. Ćwiczenie należy powtarzać co pewien czas, na przykład 
przy samoocenie i jeśli czujemy, że zapisane zdania nie są właściwe – dokonać zmiany.   
 
3 kroki w kierunku zmniejszenia kontroli 

Ze  względu  na  to,  że  mniejszy  zakres  kontroli  jest  silnym  bodźcem  uruchamiającym 
zaangażowanie  i  autonomię,  warto  rozważyć  wprowadzenie  w  pracy  ze  sportowcami 
następujące trzy elementy: 

 angażuj sportowców w ustalanie celów; 

 posługuj  się  niekontrolującymi  sformułowaniami.  Zamień  „musisz”  na  „spróbuj”  czy 
„powinieneś” na „zastanów się nad”; 

 wyznacz godziny poza treningiem, gdy będziesz do dyspozycji zawodników. Będzie to czas 
na rozmowy na dowolny, wybrany przez sportowców temat.  

 
Test zaimków  

Jest  to  proste  narzędzie  do  sprawdzenia  czy  zawodnicy  utożsamiają  się  z  organizacją  i  jej 
długofalowymi  celami.  Chodzi  o  notowanie w  pamięci  jakich  zaimków  używają w  oficjalnych 
i normalnych, codziennych rozmowach, w których pojawia się organizacja (np. klub). Mówienie 
„oni  chcą”  lub  „klub  chce”  wskazuje  na  wyobcowanie  i  traktowanie  organizacji  jako  coś 
zewnętrznego w  stosunku  do  sportowca. Użycie  słów w  odniesieniu  do  organizacji,  której  są 
przecież najistotniejszą częścią, „my chcemy”, włącza zawodników i wskazuje na utożsamianie 
się – postawę „klub to ja”.   
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Dobieraj odpowiednie metody oceny efektywności 
Dbaj  o  to,  aby  ogólna  ocena  efektywności  działań  sportowców  była  zależna  od  wielu 

wskaźników,  które  będą  dobrze  oddawały  istotę  pracy  sportowca  (trafność  wskaźników). 
Wskaźniki muszą być różnorodne i jak najbardziej obiektywne a także wyrażone w zrozumiały, 
najlepiej  liczbowy sposób. Ważne  jest  także to, aby każdy wskaźnik dodawał niezbyt wiele do 
całości oceny.   
 
Trzyczęściowy test typu I 

Zastanów  się,  czym  odznaczają  się  zadania,  które  sportowcy  realizują  samodzielnie,  bez 
nadzoru  trenera  lub  z  minimalnym  jego  udziałem.  Jakie  będą  odpowiedzi  na  trzy  poniższe 
pytania: 

 czy daję sportowcom choć trochę autonomii w tym, jak i kiedy zrealizować zadanie? 

 czy  zadanie  propaguje  dążenie  do  mistrzostwa,  uwzględniając  coś  nowatorskiego 
i zajmującego?  

 czy sportowcy rozumieją cel tego zadania i to, w jaki sposób łączy się ono z długofalowym, 
strategicznym celem? 

Jeśli odpowiedź na choć jedno pytanie jest negatywna, może da się zmodyfikować zadanie, 
uwzględniając autonomię, mistrzostwo i cel?  
 
Chwal podwładnych w przemyślany sposób 

Pochwały to skuteczny środek motywowania który, jeśli jest niewłaściwie stosowany, może 
wspierać  zachowania  typu  X. Może  też  być  narzędziem wspierającym  zachowanie  typu  I,  ale 
stanie się to, gdy spełnionych zostanie kilka warunków. 

 Chwal wysiłek i strategię, a nie inteligencję. 

 Pochwała musi  być  konkretna.  Powinna ona  zawierać  informację  zwrotną,  co nam  się 
podobało. Użycie ogólników utrudnia zrozumienie. 

 Chwal na osobności. Pochwała to ważna informacja zwrotna, więc lepiej jest udzielić jej 
w cztery oczy. 

 Udzielaj pochwał tylko wtedy, gdy jest ku temu dobry powód. Jeśli ich nie widzisz, lepiej 
zachować milczenie. Ludzie – zwłaszcza ci, którzy doskonale znają się na prowadzonych 
działaniach – natychmiast wyczują pochwałę bez pokrycia.  

 
Zmień rolę uczeń – nauczyciel 

Zmiana  ról  z  ucznia  w  nauczyciela  jest  bardzo  ciekawym  doświadczeniem.  Wykorzystaj 
umiejętności  sportowców,  którzy  przejmą  choćby  na  krótki  czas  rolę  trenera,  ucząc  innych. 
Ważne będzie też to, aby niedługo po tym podkreślić, że sportowcy zdobyli nowe, prezentowane 
umiejętności  dzięki  pracy  kolegów.  Można  też  wykorzystać  pasje  i  wiedzę  zawodników 
z obszarów spoza danej dyscypliny sportu. Wtedy na początku sezonu trzeba zebrać informacje 
w jakich obszarach są oni ekspertami a następnie zorganizować zajęcia, w których przejmą oni 
rolę nauczycieli.  
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