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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
 

nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 

„UCZEŃ ZDOLNY I „ZDOLNY INACZEJ” 

 
  06 marca 2017 roku, godz. 15.30 – 18.25 

(5 godz. dydaktycznych) 
   
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02.03.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania  
na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele:  

 Ukazanie roli nauczycieli w rozwoju potencjału ucznia zdolnego dla stworzenia mu adekwatnych 
warunków do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w szkole i poza nią 

 Wyposażenie nauczycieli w narzędzia pracy z uczniem z zakresu EQ 
Program: 

 Zdolny uczeń – kto to taki?  - definicja nauczycieli i  definicja w świetle przepisów oraz 
rozwiązań prawnych na rzecz ucznia zdolnego - (moderacja + miniwykład + dyskusja) ok. 0,5 h  

 Forrest Gump – uczeń zdolny, czy zdolny inaczej? - Identyfikacja / Charakterystyka / 
Osobowość /  Potrzeby / Kategorie /· Klasyfikacja zdolności – case study – 1,5 h 

 Maslov vs. Deci - potrzeby i emocje jako uniwersalna przestrzeń do rozwijania uzdolnień  
– emocje pierwotne wg Jaaka Pankseppa i potrzeby w ujęciu Deciego – 1,5 h. 

 Zrób to sam - indywidualizacja zasad pracy z uczniem zdolnym – moderacja - 1,5 h 
Korzyści: 
Nauczyciele po odbytym szkoleniu: 

 potrafią określać typy uczniów i ich specyficzne możliwości percepcyjne w oparciu o modele 
potrzeb i emocji 

 potrafią stworzyć własna strategię wspierania uczniów zdolnych w oparciu o poznane metody 
pracy 

 znają regulacje w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz źródła do poszukiwania wsparcia w tym 
zakresie. 

 
Trener: Maciej Woropaj, Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
Trener, coach i konsultant od ponad 15 lat. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w Polsko – Amerykańskim Instytucje 
Zarządzania przy UŁ, a także coaching i mentoring w biznesie na Politechnice Łódzkiej oraz studia 
podyplomowe Fundusze Strukturalne UE. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter 
– Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu  
w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Trener, konsultant i menedżer zarówno w biznesie jak i administracji samorządowej. Założyciel Fundacji „Aby 
nikt nie zginął” (www.aby-nikt.org).  

     
                                         Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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