Motywacja w skautingu
„Jeśli jest chęć, znajdzie się sposób”
(Baden-Powell)
Wstęp
Czy miałeś kiedykolwiek pomysł, ale nie mogłeś przekonać innych, że jest dobry? Czy musiałeś
kiedyś robić coś, co Cię nie interesowało albo nie podobało? Czy byłeś kiedykolwiek
zaangażowany albo słyszałeś o dobrym projekcie, którego realizacja się nie powiodła, ponieważ
ludzie nie byli wystarczająco entuzjastycznie nastawieni? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie i
wszystkich instruktorów, którzy chcą wiedzieć więcej o motywacji i bardziej szczegółowo, o
motywacji w skautingu. Możesz pracować na stopniu krajowym w swoim stowarzyszeniu, możesz
również być trenerem lub prawdopodobnie pracujesz na poziomie okręgu albo drużyny.
Jakakolwiek by nie była Twoja pozycja, rozumienie motywacji i posiadanie umiejętności
motywowania jest niezwykle ważne.
Co rozumiemy przez motywację?
Jest wiele definicji motywacji. Te dwie są szczególnie trafne:
„Motywacja jest baterią zasilającą zachowania i matką działania”
(Źródło: http://www.businessdictionary.com/definition/motivation.html).
„W psychologii motywacja jest intencją osiągania celu, prowadzenia do niego - ukierunkowane
zachowanie.”
(Źródło: http://www.reference.com/browse/columbia/motivation).
W skautingu motywacja jest baterią, pomagającą osiągnąć cel, którym jest kreowanie środowiska,
gdzie Wy, nasi instruktorzy, pokonujecie wyzwania, jesteście wspierani, nagradzani i macie
możliwość rozwoju waszego potencjału w pełni. Zmotywowani instruktorzy to szczęśliwi
instruktorzy, którzy wspierają rodzinę skautową
Dlaczego to jest ważne?
Musimy zrozumieć dlaczego ludzie zgłaszają się na ochotnika. Jeśli będziemy lepiej rozumieć co
prowadzi naszych instruktorów i jakie są ich potrzeby, będziemy mogli lepiej ich motywować.
Każdy jest inny. Są ogólne motywatory oczywiście, ale musimy się skupić na potrzebach jednostek.
Zmotywowani instruktorzy:
Są twórczy w osiąganiu celów
Działają na wyższym poziomie
Prowadzą projekty pomyślnie, aż do zakończenia
Dzielą się swoją motywacją z innymi
I pamiętajcie, szczęśliwi instruktorzy to szczęśliwi skauci!
Motywacja jest nierozerwalną częścią życiowej nauki. Musimy pamiętać, by motywować cały czas.
Na przykład, na zbiórkach, podczas projektów i kursów. Motywacja nie jest czymś co robimy przed
albo po zadaniu, jest częścią wszystkiego co robimy.
Inspiracja kontra motywacja
Czy inspiracja i motywacja to to samo? Można powiedzieć, że nic nie dzieje się bez inspiracji. Jeśli
to prawda, to kluczem do motywowania innych i siebie jest dowiedzenie się co nas inspiruje. W
najprostszych słowach, inspirować to znaczy być przyczyną czegoś. Dosłowne znaczenie to
„wdychać życie”.

W pewnym sensie, motywacja i inspiracja to to samo. Jednak nie musimy czuć inspiracji, żeby być
zmotywowani. Wypróbuj to i zastanów się, co o tym myślisz. Jak zmotywowany byłbyś do
ucieczki, jeśli stanąłbyś twarzą w twarz z lwem?
Nie potrzebujesz tak naprawdę czuć się zainspirowany, żeby zacząć uciekać. Prawda?
Inspiracja trwa, natomiast motywacja jest krótkoterminowa i przychodzi w cyklach. Jako
instruktorzy jesteśmy zainspirowani do tego, żeby pomagać młodym ludziom by wyrastali na
odpowiedzialnych obywateli. To oznacza bycie zmotywowanym do uczęszczania na nasze
cotygodniowe zbiórki, organizowania zajęć dla naszych drużyn, kontynuowania własnego rozwoju
– trwania w tym nawet w ciężkich sytuacjach... i robienia tego w kółko. Zostając skautem raz, jesteś
nim już na całe życie.
Skauting jest ciągłą inspiracją; motywacja utrzymuje tą inspirację żywą.
Motywacja na różnych szczeblach w Skautingu.
Każdy z nas ma obowiązki do zrealizowania w Skautingu.Każdy z tych obowiązków jest ważny.
Rozumienie tego, że wszystko co robimy w Skautingu tworzy większą całość, jest bardzo
motywującym czynnikiem. Stale motywujemy siebie i innych, w Skautingu i w innych dziedzinach
życia. Powinniśmy być bardziej świadomi, czym są czynniki motywacyjne i pamiętać, żeby
rozważać wewnętrzną i zewnętrzną motywację. Musimy być kreatywni, otwarci, obdarzeni
wyobraźnią i myśleć nieschematycznie. Jak wcielać motywację w nasze codzienne, skautowe
życie?
– Możemy pracować z innymi i używać istniejących materiałów
– Możemy zrobić z tego zagadnienie, którego będziemy ciągle świadomi
– Powinniśmy być świadomi innego poziomu w różnych grupach np. u Wędrowników, w
patrolach zlotowych, zespoły instruktorskie na poziomie regionalnym (chorągwiany zespół
kadry kształącej )
Podsumowanie:
Motywacja jest czymś, czego potrzebujemy cały czas. Jeżeli jesteśmy zmotywowani, możemy
powołać do życia nasze pomysły dla innych i również ich zmotywować. Jeśli znajdziemy sposób.,
żeby wzmocnić nasze pomysły, wtedy możemy utzrymać naszą motywację i osiągnąć cel.
Oczywiście cele są ważne, ale może ważniejsza jest droga, którą podejmujemy, a nie sam cel.
Podczas tej drogi musimy sami pozostać zmotywowani, aby motywować nasze otoczenie. Jeśli
motywacja jest aktywną częścią Skautingu, naturalnie stanie się częścią wszystkiego, co robimy w
organizacji.

