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KOD MOTYWACJI 
- jak skutecznie motywować ludzi i zespół 

 

2 dni – 16 godz. dyd. 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

Zdobycie wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami menedżerskimi pozwalającymi na podniesienie jakości 
i efektywności pracy zespołu połączone z uzyskaniem przez uczestników odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane 
z tematyką warsztatu. 

RAMOWY PROGRAM 

Od McGregora do McCllelanda. Krótka historia motywacji w biznesie 

o Mc gregor. Teora x-y. 
o Herzberg. Dlaczego badania nad 203 inżynierami przeszły do historii wiedzy o zarządzaniu. 
o Maslow. Konstrukt systemów motywacyjnych w organizacjach. 
o Mccllelland. Teoria motywacji osiągnięć. 
o Motywacyjne dna. To co inspiruje biznes dzisiaj. 

Wyniki badań nad motywacją. 

Co motywuje człowieka w pracy? 

o Autodiagnoza własnego kodu motywacyjnego. Test motywacyjnego dna. 
o Dyrektor – mistrz – wódz – wizjoner – opiekun – sojusznik – udoskonalacz – badacz. 
o Bądź pierwszy na mecie. 
o Siedem czynników budujących karierę. 
o Zwyciężaj i szanuj innych. 

Test motywacyjnego DNA. Autodiagnoza. 

Strategie zmotywowanych ludzi sukcesu 

• Co budzi w tobie motywację? 
• Motywacyjne dna w pracy. 
• Motywacyjne dna a osiąganie celów. 
• Potęga świadomej koncentracji. 
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Przykłady wiodących osób z rynku. 
Handout: Jak zwiększać własny potencjał? 

Jak stworzyć mistrzowski zespół? 

• Jak wydajni osiągają wyniki? 
• Jak stworzyć relacje z innymi dzięki kontaktowym. 
• Jak zyskać dzięki koncentracji stabilnych. 
• Jak wykorzystać siłę zmian w zmiennych? 
• Jak budować siłę zespołu dzięki wewnętrznym? 
• Jak realizować cele finansowe dzięki zewnętrznym? 

Case study: motywacyjne DNA zespołu. 
Handout: Mapa motywacyjna mojego zespołu. Obserwacja – gorące punkty DNA. 
Handout: Motywatory poszczególnych typów DNA. Jak skutecznie motywować członków własnego zespołu. 
Gra: Moje motywatory – moja siła! 
Motywacyjne DNA w expose menadżera. 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

 wiedział w jaki sposób zmotywować zespół, aby osiągać założone rezultaty, 
 potrafił zastosować odpowiednie narzędzia pozwalające mu na podniesienie wyników zespołu 

i poszczególnych jego członków, 
 umiał stworzyć atmosferę zaangażowania sprzyjającą efektywności, 
 wiedział jak może pokierować własną motywacją, aby rozwijać swoją dalszą karierę zawodową. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. W przypadku 

Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również Zaświadczenie 

o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty przeznaczone są dla menedżerów zespołów, którzy szukają narzędzi pozwalających im skłonić, zmotywować 

zespół do realizacji planu, do przekraczania standardów firmy i rynku. 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Szkoleń 

WSH. 


