
Krok 1 – Zgłoś swoją klasę lub szkołę

Krok 2 – Poinformuj o udziale w akcji nauczycieli, uczniów i rodziców ze swojej szkoły

Pozytywna Uwagaw Twojej szkole
Informacje organizacyjne

Ruszamy z II edycją Pozytywnej Uwagi! Wspólnie
przeganiamy listopadowe smutki ze szkolnych kory-
tarzy i wpisujmy uczniom pozytywne uwagi w
e-dzienniczkach.
Uczymy się także chwalić, bo mądre chwalenie jest
trudniejsze,niż sięwydaje.

Prześlij nauczycielom link oraz informacje o naszej akcji, poinformuj o udziale w akcji
na FB (logotyp „Szkoła z Pozytywną Uwagą” można pobrać na naszej stronie)

Listopad to najsmutniejszy miesiąc w roku szkolnym, ale wspólnymi siłami możemy

to zmienić. Nasze marzenie: by każdy uczeńw SZKOLE LUB KLASIE Z POZYTYWNĄ
UWAGĄ dostał w listopadzieminimum jedną pozytywną uwagę do dzienniczka.
Nie wiemy jaki będzie zbliżający się listopad w szkole. Może będzie jeszcze
smutniejszy, niż te dotychczasowe. Dlatego tym goręcej zachęcamy do dołączenia
do nas, niech uczniowie poczują, że nie są sami, a ich głos ma znaczenie. Że
mają naszą, dorosłych, uwagę. Pozytywną uwagę.

Chwal. I to oficjalnie, w elektronicznych dzienniczkach. Pozytywne uwagi, z których
jesteś szczególnie dumny/a, wyślij do nas. Niech zainspirują innych.

Im więcej uczniów z wieloma pozytywnymi uwagami, tym masz większą szansę na
nagrodę dla swojej szkoły. Jakość jest jednak ważniejsza od ilości, więc zależy nam,
by chwalić mądrze. Chcemy, by uwagi za grzeczne zachowanie i naklejki za ciszę
zostały tam, gdzie powinny, czyli na pierwszych zajęciach przedszkolaków.

Krok 4 – Chwal i wysyłaj pozytywne uwagi

Jak do nas dołączyć?

To proste, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie pozytywnauwaga.pl,
i tyle. Już dzisiaj jest nas ponad 700 szkół z całej Polski!

Krok 3 – Przygotuj się na listopad!



Krok 5 - Podziel się efektami

Pochwal się tym,co udało się wam zrobić! Chętnie zobaczymyzdjęcia,filmiki i opisy tego,
co udało się zrealizować w Twojej klasie. Czekamy na wasze Mapy Mocy Klasy, zdjęcia
wybranych ćwiczeń, kreatywne wersje GWIAZD POZYTYWNEJ UWAGI, i co tam jeszcze
wymyślicie. Pamiętajcie, the sky is the limit! Nasze narzędzia to tylko lekka podpowiedź,
to wy jesteście sercem tej akcji, to wy czujecie najlepiej jak chwalić, by uczniowie kochali
szkołę.
W pierwszej edycji wysłaliście nam wiele swoich pomysłów na Pozytywną
Uwagę w szkole: mierzyliście szerokość uśmiechów, organizowaliście GODZINĘ DOBRE-
GO SŁOWA i DZIEŃ BEZ MARUDZENIA. Nie możemy się doczekać, co wymyślicie tym
razem. Efekty wysyłajcie na adres kontakt@pozytywnauwaga.pl. Wybrane prace
z przyjemnością będziemy publikować na naszym FB.

Starsze dzieci i młodzież chwalmy tak, jak sami byśmy chcieli być chwaleni – by po-
chwały dodawały skrzydeł i motywowały do cięższej pracy. Chwalmy tak, by uczeń
pomyślał: „Angażuję się,bo chcę. Bo ktośmnie tu docenia”. Jak tak chwalić? Nie będzie
prosto, bo nas dorosłych też mało kto tak chwali, prawda? Aby pomóc przygotowaliśmy
Narzędziownik.

Narzędziownik – to zestaw krótszych i dłuższych ćwiczeń do pracy indywidualnej i gru-
powej, które można wykorzystać na każdej lekcji. Te dłuższe powstały z myślą o lekcji
wychowawczej, krótsze – pomogą na każdej lekcji, bo można je przeprowadzić w mniej
niż 10 minut.
Skupiliśmy się na dwóch blokach: odkrywaniu talentów i pracy na wartościach. Dzięki
nim odkryjecie mocne strony waszych dzieciaków i łatwiej będzie wam
wpisywać pozytywne uwagi. Przygotowaliśmy ćwiczenia on- i offline. Takie, które
można wprowadzić raz i cykle, które będą pracować przez cały rok. Szczególnie nama-
wiamy do prowadzenia Dzienników Pozytywnej Uwagi, które - pełne nowoodkrytych
talentów i wartości - będzie można dołączyć uczniom do świadectw na koniec roku
szkolnego. Wszystkich, także tych bez czerwonego paska!

W Narzędziowniku znajdziecie wiele pomysłów na lekcje, które zaangażują uczniów:
Mapę Mocy Klasy, naukę dyskusji, narzędzia do rozwiązywania problemów i konfliktów

w klasie oraz wiele innych, które pomogą w ogarnięciu chaosu i utrzymaniu klasowej
dyscypliny (bez tego trudno chwalić, prawda?)

Nauczycielu, ty także jesteś wart chwalenia! Zachęć, by pozytywne uwagi wę-
drowały w obie strony.
Podziel się z nami pozytywną uwagą, którą dostaniesz od rodziców lub uczniów -
kontakt@pozytywnauwaga.pl.

https://pozytywnauwaga.pl/narzedziownik/
https://pozytywnauwaga.pl/narzedziownik/


Razem tworzymy Bazę Pozytywnej Uwagi, unikalną bazę wiedzy o rozwijaniu
kompetencji społecznych w szkole. Najlepsze ćwiczenia dodamy do Narzędziownika,
a autorzy dostaną certyfikat Autora Pozytywnej Uwagi. Na autora/kę najbardziej
inspirującego narzędzia czeka nagroda.

Dla chwalących i chwalonych mamy super nagrody! Klasa,
która pochwali się nam największą liczbą pozytywnych
uwag od swoich nauczycieli (i prześle je między 1 a 30
listopada), zostanie zaproszona do całodniowego
eksplorowania CentrumNauki Kopernik! W programie
wizyta w Planetarium, dedykowany zwycięskiej grupie
warsztat oraz… zwiedzenie zamkniętego dla
zwiedzających zaplecza CNK!
Nauczyciele, którzy wyślą nam najciekawsze narzędzia,
będą mieli szansę wygrać udział
w zdalnymkursie doskonalącym “100 pomysłów
na relacje z uczniami” organizowanymprzez Szkołę
Edukacji PAFW i UW.

!KONKURSY

Jak chwalić - teksty, rady i konkretne narzędzia
do pracy z uczniami znajdziecie na naszej stronie:

pozytywnauwaga.pl

Krok 6 - Zostań współautorem Bazy Pozytywnej Uwagi

Drodzynauczyciele, wywiecie jakdodawaćuczniomodwagi i skrzydeł. Podzielcie się swoimi
metodami. Znacie scenariusze lubćwiczenia,które inspirujądomądregochwalenia?Pomagają
ogarnąćchaoswklasie?Wyzwalająwuczniach to,conajlepsze? Podzielcie się swojąwiedzą
z innymi,wyślijcienamswojepomysły.

https://pozytywnauwaga.pl

