
„Uskrzydlić orła, czyli jak rozwijać młodzież zgodnie 
z jej talentami i wewnętrzną motywacją”

Rozwijać i motywować nie oznacza dostarczać ciągłych, różnorodnych bodźców, lecz 
dostarczać bodźców dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które będą zgodne 
z talentami i wewnętrznymi motywatorami.

Podczas konferencji przedstawimy narzędzie Reiss School Motivation Profile (RSMP). Jest 
to kwestionariusz online akcentujący dwa najważniejsze aspekty ludzkiej motywacji - 
wyjątkowość każdej osoby (indywidualizm) oraz fakt, że każdy potrzebuje czegoś innego 
do bycia szczęśliwym. RSMP uczy tolerancji wobec tego, co inne, a może nawet obce. Pod-
czas konferencji zaprezentujemy wnioski z badań RSMP, jakie przeprowadziliśmy w Polsce 
na ponad 300 młodych osobach w wieku od 14 do 25 lat.

Na konferencję zapraszamy dyrektorów szkół, doradców zawodowych, psychologów 
szkolnych, nauczycieli, pracowników biur karier przy uczelniach wyższych.

termin: 7.7.2017 (piątek), w godz.10:00 do 14:00; 15.00–17.00 (warsztat)

miejsce: Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego
 ul. Jagiellońska 57/59 

         celem konferencji jest pokazanie praktycznych rozwiązań z zakresU:

•	  możliwości rozwoju młodzieży w oparciu o jej wewnętrzną motywację oraz talenty   
 (podkreślanie mocnych stron)

•	  profilowania zawodowego, które pozwoli młodym osobom wybrać ścieżkę zgodną  
 z wewnętrznymi potrzebami 

•	  sprawdzenia, co motywuje młodych ludzi wewnętrznie i w jakich zachowaniach może  
 się to objawiać 

•	  korzyści płynących z posiadania wiedzy o motywacji wewnętrznej młodych ludzi dla  
 rodziców, wychowawców, pedagogów 

         warsztat: 
         Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztacie poświęconym rozpoznawaniu 
         motywatorów młodzieży bez konieczności wykonywania profilu motywacyjnego. 

         the science of motivation / wiedza o motywacji
           Motywacja Młodzieży uczącej się, w wieku 14–25 lat.
          Maggi M. Reiss

Motywacja wewnętrzna i geneza Reiss School Motivation Profile – pomiar motywacji młodzieży 
z perspektywy naukowej autorstwa prof. Stevena Reissa z USA. Motywatory młodego człowieka istot-
ne w procesie edukacji oraz praktyczne wskazówki i przykłady obrazujące sposób pracy z młodzieżą 
w Stanach Zjednoczonych.

         motywacja pokolenia y na przykładzie wybranych grUp stUdentów
          Dr hab. Ewa Mazur‐Wierzbicka

Dostrzeganie wartości pracy społecznej czy może koncentracja na własnym interesie? – Spojrzenie 
na przedstawicieli Generacji Y przez pryzmat ich motywatorów – Wyniki badań profili motywacyj-
nych przeprowadzonych w grupach studentów wybranych kierunków.

         stabilność motywatorów życiowych a trening mentalny w sporcie
         Beata Mieńkowska

Wyniki badań RSMP przeprowadzonych dla pięciu roczników młodych sportowców, trenujących 
wyczynowo piłkę nożną.

         świadoma motywacja klUczem do przyszłości
          Michał Paradowski

Spojrzenie na motywację młodzieży z perspektywy rynku pracy. Co jest kluczem do poradzenia sobie 
w świecie biznesu, zadań, celów, priorytetów, różnych interesów i nieustannej zmienności? Kompe-
tencje dzisiaj a kompetencje przyszłości – gdzie jest tutaj miejsce na Motywację? Punkt widzenia 
poparty wieloletnią praktyką menedżera, przedsiębiorcy, doradcy.

         profesjonalne narzędzie profesjonalnego doradcy
          dr Melania Orzechowska

Nowe rozwiązania systemowe wobec doradztwa zawodowego w szkołach – potencjał RSMP wobec 
innych narzędzi stosowanych przez doradców zawodowych. Wyniki badań przeprowadzonych 
w Polsce na ponad 300 młodych osobach w wieku 14 do 25 lat oraz praktyczny wymiar zastosowania 
metody RSMP w szkole.

         motywacja młodego człowieka z perspektywy rodzica
           dziecko uzdolnione z niską potrzebą ciekawości i co dalej? 
            Monika Pujszo

Porównanie wyobrażenia rodzica o swoim dziecku z wynikami badania RSMP przedstawione na 
osobistym przykładzie. Przybliżenie zaskakujących różnic i wynikających z tego refleksji, dotyczących 
rozbieżności patrzenia na motywację z perspektywy Rodzica i Dziecka. 

         mądrość płynąca z wiedzy o sobie
          Kamila Wierzbicka

„Znać innych to wiedza, znać siebie to mądrość“ jak mawia chiński filozof Laozi. Moja motywacja, 
moje refleksje, poszerzenie samoświadomości i wpływ na konkretne kroki życiowe. Osobista historia.

program konferencji

instytut durkalskiego rMp polska Ma zaszczyt zaprosić 
do udziału w konferencji naukowej z warsztateM MetodycznyM 



         maggi m. reiss

Prezes IDS Publishing Corporation i licencjonowany psycholog szkolny 
z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym w szkołach średnich 
i wyższych. Psycholog kliniczny z dyplomami psychologii ze Smith 
College i University of Illinois w Chicago. Stypendystka National Science 
Foundation Research University na Uniwersytecie Yale i Brown Universi-
ty, a także Narodowego Instytutu Zdrowia Psychologicznego.

        beata mieńkowska

Psycholog sportu klasy mistrzowskiej, rekomendowany przez Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne. Posiada kompetencje do  prowadzenia, 
szkolenia i superwizowania zajęć w zakresie psychologii sportu. Współ-
pracuje z Centrum Rehabilitacji Sportowej Clinic w Warszawie. Posiada 
certyfikat Reiss Profile Master. 

        dr hab. ewa mazUr‐wierzbicka

Wykładowca akademicki specjalizuje się w problematyce z zakresu 
zarządzania kapitałem ludzkim, trener biznesu i rozwoju osobistego, 
akredytowany Coach ICFu, RMP-Master, certyfikowany trener FRIS. 
Kierownik studiów podyplomowych „Coaching menedżerski” na WNEiZ 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka ponad 150 artykułów nauko-
wych. Współpracuje z m. in. z Polską Akademią Nauk, Polską Fundacją 
Przedsiębiorczości, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskim 
Komitetem Normalizacyjnym.

        dr melania orzechowska 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła studia 
magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy oraz licencjackie z zakresu peda-
gogiki wczesnoszkolnej. Reiss Profile Master. Od kilkunastu lat pracuje 
jako pedagog szkolny i doradca zawodowy. Jej publikacyjny dorobek 
obejmuje kilkanaście artykułów naukowych opublikowanych w krajo-
wych czasopismach i pracach zbiorowych. 

         monika pUjszo

Ukończyła Politechnikę Gdańską, otrzymując tytuł magistra inżynierii 
hydrotechniki oraz Uniwersytet SWPS, broniąc tytułu magistra psycho-
logii. Jest certyfikowanym terapeutą II stopnia w nurcie terapii krótko-
terminowej (Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Reiss 
Profile Master. 

         michał paradowski

Partner i Współwłaściciel firmy 4 RESULTS, w której odpowiada za ob-
szar usług doskonalenia sprzedaży i marketingu. Sędzia Polish National 
Sales Awards. Ukończył SGH, kierunki: Zarządzanie i Marketing, Finanse 
i Bankowość; Tilburg University w Holandii: Strategic Management oraz 
Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami. 

         kamila wierzbicka 

Tegoroczna maturzystka.
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