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                                                  Polkowice, dnia 03.01.2019r. 
 

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  
 

katechetów i nauczycieli etyki 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 

WARTOŚCIOWE UCZENIE SIĘ I ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 
OPARTE O KONCEPCJE POTRZEB I EMOCJI PIERWOTNYCH. 

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

13.02.2019r. godz. 15.30-19.30 
(5 godzin dydaktycznych) 

 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
 

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 

Cele szkolenia: 
1. Cele dotyczące wiedzy: 
Uczestnik zna pojęcia i znaczenie wartościowego uczenia się uczniów i kompetencji kluczowych  
w swojej pracy, wie jak je rozwijać, ma wiedzę na temat potrzeb i emocji pierwotnych oraz wie jak 
świadomie angażować je w swojej pracy służącej wartościowemu uczeniu się i rozwijaniu 
kompetencji kluczowych.  
2. Cele dotyczące umiejętności: 
Uczestnik potrafi budować i stosować metody pracy i narzędzia dydaktyczne, które uwzględniają 
potrzeby uczniów i angażuję ich emocje w celu wartościowego uczenia i rozwijania kompetencji 
kluczowych. 
 

Program: 
1. Wprowadzenie w temat i analiza potencjału grupy. 
2. Eksperyment/ćwiczenie – Most. 
3. Ćwiczenie - podsumowanie eksperymentu – kompetencje kluczowe w szkole, jak je 

wykorzystaliśmy. 
4. Mini wykład – emocje pierwotne wg J. Paankseppa i potrzeby wg. E.Deciego. 
5. Ćwiczenie – wymiana doświadczeń – jakie kompetencje kluczowe i w jaki sposób 

wykorzystujemy aktualnie w czasie zajęć szkolnych. 
6. Giełda pomysłów – opracowanie nowych narzędzi dydaktycznych dla rozwijania poszczególnych 

kompetencji kluczowych – warsztaty. 
7. Podsumowanie, pytania. 

 

Korzyści: 

Poszerzenie samoświadomości, podniesienie poziomu kompetencji osobistych i zawodowych  
w zakresie współpracy z uczniem oraz rozwoju własnego, poprawa efektywności w pracy 
dydaktycznej. 
 

Prowadzący:  

Maciej Woropaj 

Fundacja „Aby nikt nie zginął”, M-Coaching Szkolenia i Rozwój. Kwalifikacje i doświadczenie – 
współpraca z PODM Polkowice od 2013 r, współpraca z ŁCDNiKP od 2013 r., Współpraca z SCDiDN 
Siedlce i CEO Warszawa od 2018 r., doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków UE przez ORE, działalność na terenie całej Polski w szkołach i placówkach oświatowych od 
2006 r.          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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