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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 
 

zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 

„JAK EFEKTYWNIE MOTYWOWAĆ UCZNIA ZASPOKAJAJĄC JEGO 

POTRZEBY PIERWOTNE- Deci i Paanksep w szkole” 

 
  10 października 2017 roku, godz. 15.30 – 19.30 

(5 godzin dydaktycznych) 
   
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 04.10.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania  
na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele dotyczące wiedzy: 

 uczestnik zna podział potrzeb wg Deciego  
 uczestnik zna emocje pierwotne wg J. Paankseppa 

Cele dotyczące umiejętności: 
 uczestnik potrafi budować i stosować narzędzia motywacyjne ucznia realizujące jego potrzeby 
 uczestnik potrafi budować i stosować narzędzia oraz podejmować działania edukacyjne, dydaktyczne 

i metodyczne stymulujące emocje pierwotne ucznia 
Program: 

 ćwiczenie – jak zdemotywować ucznia – 10 min 
 mini wykład – pojęcia potrzeb i emocji pierwotnych – 25 min 
 jak zaspokajać potrzeby ucznia – niezbędnik nauczyciela – warsztat – 90 min 
 jak stymulować emocje przyjemne i niwelować emocje patogenne cznia (metodyka, 

dydaktyka) – warsztat - 90 min  
 podsumowanie, pytania – 10 min 

Korzyści: 
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania, rozbudowa warsztatu zawodowego, poprawa 

efektywności w pracy, poprawa relacji nauczyciel – uczeń 
 
Prowadzący szkolenie: 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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