Motivatie - theorie in de lespraktijk (po)

E-learning

Medilex Onderwijs - e-learning Motivatie, theorie in de lespr…

Motivatie: het begrip dat één op één in verband staat met het schoolsucces van jouw leerlingen. Maar kinderen
verliezen steeds jonger hun motivatie voor schools leren. 'Kunnen ze het niet of willen ze niet?', dat is de vraag waar
jij als leerkracht dagelijks tegenaan loopt. Dit lijken twee verschillende dingen, maar om te KUNNEN leren, is WILLEN
noodzakelijk. Welke vormen van motivatie kun je onderscheiden? En wat doe jij als leerkracht om je leerlingen toch
te motiveren voor school?

Leer hoe motivatie bij je leerlingen werkt!
Na het volgen van deze module:

Kun je negen motivatievormen herkennen in een casus, bij jezelf en bij je leerlingen
Ken je zes aanpakken om de psychologische basisbehoeften van al je leerlingen te verhogen
Beschik je over praktische tools en handvatten om je leerlingen te motiveren

Voor wie
Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor:
Leerkrachten
Onderwijsassistenten

Bouwcoördinatoren

uit het primair onderwijs. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom om de module te volgen.

Programma
Hoofdstuk 1
De zelfdeterminatietheorie
Wat houdt het begrip motivatie in? En hoe de nieer jij het begrip motivatie?
Welke negen motivatievormen worden omschreven in de zelfdeterminatietheorie?
Hoe herken je de negen motivatievormen bij jezelf en bij je leerlingen?

Hoofdstuk 2
Praktische handvatten bij de psychologische basisbehoeften
Wat is het belang van autonomie, competentie en verbondenheid bij het motiveren van leerlingen?
Wat zijn de twee betekenissen van de basisbehoefte verbondenheid?
Welke zes aanpakken pas je toe om de psychologische basisbehoeften van je leerlingen te verhogen?
Praktische tools en handvatten om je leerlingen te motiveren

Spontane quotes
Bijzonder goed verzorgde en zeer nuttige dag. Het geld meer dan waard!
J. Stegeman
Leuke praktische cursus met directe handvatten voor de praktijk.
***** Google recensie door Sharona Vijn
Medilex Onderwijs heeft het weer waargemaakt: jne locatie, deskundige sprekers, strak
programma.
Haie Thijssen

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:
direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 59,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.
Deze cursus is gevalideerd door het Lerarenportfolio voor 1,5 studiebelastingsuren, onder aanbodcode 00500-98762
Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk

1,5 uur
-

(Vak)didactisch
Pedagogisch
Overig

45 min.
45 min.
-

