
Krok 1 – Zg!o" swoj# klas$ lub szko!$

Krok 2 – Poinformuj o udziale w akcji nauczycieli, uczniów i rodziców ze swojej szko!y

Pozytywna Uwaga w Twojej szkole
Informacje organizacyjne

Ruszamy z II edycj! Pozytywnej Uwagi! Wspólnie
przeganiamy listopadowe smutki ze szkolnych kory-
tarzy i wpisujmy uczniom pozytywne uwagi w
e-dzienniczkach.
Uczymy si" tak#e chwali$, bo m!dre chwalenie jest
trudniejsze, ni# si" wydaje.

Prze!lij nauczycielom link oraz informacje o naszej akcji, poinformuj o udziale w akcji
na FB (logotyp „Szko"a z Pozytywn# Uwag#” mo$na pobra% na naszej stronie)

Listopad to najsmutniejszy miesi#c w roku szkolnym, ale wspólnymi si"ami mo$emy
to zmieni%. Nasze marzenie: by ka#dy ucze% w SZKOLE LUB KLASIE Z POZYTYWN&
UWAG& dosta' w listopadzie minimum jedn! pozytywn! uwag" do dzienniczka.
Nie wiemy jaki b&dzie zbli$aj#cy si& listopad w szkole. Mo$e b&dzie jeszcze
smutniejszy, ni$ te dotychczasowe. Dlatego tym gor&cej zach&camy do do"#czenia
do nas, niech uczniowie poczuj#, $e nie s# sami, a ich g"os ma znaczenie. 'e
maj# nasz#, doros"ych, uwag&. Pozytywn# uwag&.

Chwal. I to oficjalnie, w elektronicznych dzienniczkach. Pozytywne uwagi, z których
jeste! szczególnie dumny/a, wy!lij do nas. Niech zainspiruj# innych.

Im wi&cej uczniów z wieloma pozytywnymi uwagami, tym masz wi&ksz# szans& na
nagrod& dla swojej szko"y. Jako!% jest jednak wa$niejsza od ilo!ci, wi&c zale$y nam,
by chwali% m#drze. Chcemy, by uwagi za grzeczne zachowanie i naklejki za cisz&
zosta"y tam, gdzie powinny, czyli na pierwszych zaj&ciach przedszkolaków.

Krok 4 – Chwal i wysy!aj pozytywne uwagi

Jak do nas do!#czy%?

To proste, wystarczy wype"ni% formularz zg"oszeniowy na stronie pozytywnauwaga.pl,
i tyle. Ju$ dzisiaj jest nas ponad 700 szkó" z ca"ej Polski!

Krok 3 – Przygotuj si$ na listopad!



Krok 5 - Podziel si! efektami

Pochwal si! tym, co uda"o si! wam zrobi#! Ch!tnie zobaczymy zdj!cia,filmiki i opisy tego,
co uda"o si! zrealizowa# w twojej klasie. Czekamy na wasze Mapy Mocy Klasy, zdj!cia
wybranych #wicze$, kreatywne wersje GWIAZD POZYTYWNEJ UWAGI, i co tam jeszcze
wymy%licie. Pami!tajcie, the sky is the limit! Nasze narz!dzia to tylko lekka podpowied&,
to wy jeste%cie sercem tej akcji, to wy czujecie najlepiej jak chwali#, by uczniowie kochali
szko"!.
W pierwszej edycji wys"ali%cie nam wiele swoich pomys"ów na Pozytywn'
Uwag! w szkole: mierzyli%cie szeroko%# u%miechów, organizowali%cie GODZIN( DOBRE-
GO S)OWA i DZIE* BEZ MARUDZENIA. Nie mo+emy si! doczeka#, co wymy%licie tym
razem. Efekty wysy"ajcie na adres kontakt@pozytywnauwaga.pl. Wybrane prace
z przyjemno%ci' b!dziemy publikowa# na naszym FB.

Starsze dzieci i m"odzie+ chwalmy tak, jak sami by%my chcieli by# chwaleni – by po-
chwa"y dodawa"y skrzyde" i motywowa"y do ci!+szej pracy. Chwalmy tak, by ucze$
pomy%la": „Anga+uj! si!, bo chc!. Bo kto% mnie tu docenia”. Jak tak chwali#? Nie b!dzie
prosto, bo nas doros"ych te+ ma"o kto tak chwali, prawda? Aby pomóc przygotowali%my
Narz!dziownik.

Narz!dziownik – to zestaw krótszych i d"u+szych #wicze$ do pracy indywidualnej i gru-
powej, które mo+na wykorzysta# na ka+dej lekcji. Te d"u+sze powsta"y z my%l' o lekcji
wychowawczej, krótsze – pomog' na ka+dej lekcji, bo mo+na je przeprowadzi# w mniej
ni+ 10 minut.
Skupili%my si! na dwóch blokach: odkrywaniu talentów i pracy na warto%ciach. Dzi!ki
nim odkryjecie mocne strony waszych dzieciaków i "atwiej b!dzie wam
wpisywa# pozytywne uwagi. Przygotowali%my #wiczenia on- i o,line. Takie, które
mo+na wprowadzi# raz i cykle, które b!d' pracowa# przez ca"y rok. Szczególnie nama-
wiamy do prowadzenia Dzienników Pozytywnej Uwagi, które - pe"ne nowoodkrytych
talentów i warto%ci - b!dzie mo+na do"'czy# uczniom do %wiadectw na koniec roku
szkolnego. Wszystkich, tak+e tych bez czerwonego paska!
W Narz!dziowniku znajdziecie wiele pomys"ów na lekcje, które zaanga+uj' uczniów:
Map! Mocy Klasy, nauk! dyskusji, narz!dzia do rozwi'zywania problemów i konfliktów
w klasie oraz wiele innych, które pomog' w ogarni!ciu chaosu i utrzymaniu klasowej
dyscypliny (bez tego trudno chwali#, prawda?)

Nauczycielu, ty tak"e jeste# wart chwalenia! Zach!$, by pozytywne uwagi w!-
drowa%y w obie strony.
Podziel si! z nami pozytywn& uwag&, któr& dostaniesz od rodziców lub uczniów -
kontakt@pozytywnauwaga.pl.



Razem tworzymy Baz! Pozytywnej Uwagi, unikaln" baz! wiedzy o rozwijaniu
kompetencjach spo#ecznych w szkole. Najlepsze $wiczenia dodamy do Narz!dziownika,
a autorzy dostan" certyfikat Autora Pozytywnej Uwagi. Na autora/k! najbardziej
inspiruj"cego narz!dzia czeka nagroda.

Dla chwal!cych i chwalonych mamy super nagrody! Klasa,
która pochwali si" nam najwi"ksz! liczb! pozytywnych
uwag od swoich nauczycieli (i prze#le je mi"dzy 1 a 30
listopada), zostanie zaproszona do ca!odniowego
eksplorowania Centrum Nauki Kopernik! W programie
wizyta w Planetarium, dedykowany zwyci"skiej grupie
warsztat oraz… zwiedzenie zamkni"tego dla
zwiedzaj!cych zaplecza CNK!
Nauczyciele, którzy wy#l! nam najciekawsze narz"dzia,
b"d! mieli szans" wygra$ udzia!
w zdalnym kursie doskonal"cym “100 pomys!ów
na relacje z uczniami” organizowanym przez Szko!#
Edukacji PAFW i UW.

!KONKURSY

Jak chwali$ - teksty, rady i konkretne narz#dzia
do pracy z uczniami znajdziecie na naszej stronie:

pozytywnauwaga.pl

Krok 6 - Zosta! wspó"autorem Bazy Pozytywnej Uwagi

Drodzy nauczyciele, wy wiecie jak dodawa$ uczniom odwagi i skrzyde#. Podzielcie si! swoimi
metodami. Znacie scenariusze lub $wiczenia,które inspiruj" do m"drego chwalenia? Pomagaj"
ogarn"$ chaos w klasie? Wyzwalaj" w uczniach to,co najlepsze? Podzielcie si! swoj" wiedz"
z innymi,wy%lijcie nam swoje pomys#y.


