
Regulamin  - Akcja Motywacja 2016 

 

Szkolenie  liderów ds. motywacji do nauki 

1 etap szkolenie liderów – reprezentantów szkół podstawowych, wykład z prezentacją 
multimedialną i elementami warsztatu, przekazanie materiałów szkoleniowych 

2 etap – prowadzenie szkoleń przez uczniów wśród rówieśników (III- IV. 2016r) 

3 etap – wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych liderów (V. 2016r.) 

 

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu wrocławskiego  

Selekcji  reprezentantów szkoły  w składzie 2 przedstawicieli spośród uczniów oraz 1 nauczyciela, 

dokonuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wśród nauczycieli i uczniów.  

 

Sugestie dotyczące kryteriów doboru uczniów:  

- uczniowie cieszący się sympatią kolegów i koleżanek oraz nauczycieli  

- mający dobrze rozwinięte umiejętności społeczne  

- koleżeńscy, życzliwi, kulturalni i uczynni wobec wszystkich uczniów  

 

Temat 

Szkolenie ma za zadanie  przygotować  uczniów do przeprowadzenia krótkiego szkolenia dotyczącego 

budowania motywacji  do nauki wśród rówieśników.  

Osoby, które odbyły kurs są obowiązane pod okiem nauczyciela zrealizować podobne szkolenie 

dotyczące motywacji do nauki wśród swoich kolegów – minimum w jednej klasie. 

Celem jest zachęcenie uczniów do aktywnego i świadomego  wpływania na swoją chęć do nauki,   

a także zachęcanie uczniów do współpracy i rówieśniczego wspierania się w nauce.  

Po zrealizowanych szkoleniach uczniowie będą mieli za zadanie wypełnić  gotowy formularz 

sprawozdania i przesłać go na adres Poradni. Do sprawozdania można dołączyć ankiety uczestników 

szkoleń, zdjęcia oraz nagrania wideo, dokumentujące przeprowadzone szkolenia. Termin nadsyłania 

sprawozdań  30 kwietnia. 

Nad całym procesem czuwać mają nauczyciele, którzy również uczestniczyli w szkoleniu w Poradni .  



Wśród par liderów budowania motywacji zostaną wyłonieni najbardziej aktywni, którym udało się 

przeszkolić najwięcej zespołów klasowych w swojej szkole lub w  innych szkołach podstawowych w 

powiecie wrocławskim w ramach współpracy. Wyłonieni liderzy otrzymają nagrody  

 

Miejsce 

Kurs odbędzie się we Wrocławiu w budynku Starostwa Powiatowego w miejscu siedziby Zespołu 

Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu. 

Termin  

1 marzec 2016, godzina 10.00 ok 2h  

Prowadzący  

Marta Tęcza – pedagog 

Jagoda Pękalska – psycholog 

 

ZGŁOSZENIA 

Na szkolenie obowiązują zgłoszenia, wyłącznie pod adresem mailowym 

warsztatyrodzice@gmail.com 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lutego.  

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian organizacyjnych, o których będziemy informować 

zarejestrowanych uczestników.  

 


