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Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy uczniów klas VII i VIII na II edycję internetowego treningu umiejętności uczenia się: 

„DASZ RADĘ!”  (szczegółowe informacje na temat projektu w załączniku).  Nabór odbywa się 

poprzez : 

1. Zgłoszenie klasy - wychowawca po zapoznaniu uczniów i rodziców z projektem, zgłasza 

klasę do udziału w treningu (w załączniku karta zgłoszenia). Proponujemy, aby zajęcia 

odbywały się w czasie trwania godzin wychowawczych – terminy będą ustalane 

indywidualnie. W celu podniesienia efektywności procesu uczenia się zachęcamy do 

udziału w naszym projekcie całe zespoły klasowe z wychowawcami. Wsparcie grona 

pedagogicznego jest bowiem kluczowe w celu przeniesienia zdobywanych umiejętności 

na pracę bieżącą w klasie. Wychowawcy otrzymają dodatkowe materiały oraz będzie 

możliwość udziału w konsultacjach, stosownie do zgłaszanych potrzeb. Istnieje również 

możliwość prowadzenia wybranych elementów treningu skutecznych metod uczenia się 

na lekcjach przedmiotowych, we współpracy z nauczycielami. Szkoły objęte opieką 

poradni otrzymały informację o rozpoczęciu naboru do II edycji projektu. 

2. Indywidualne zgłoszenie ucznia (karta zgłoszenia w załączniku). Zajęcia odbywać się będą 

raz w tygodniu w środy o godzinie 17 (w sytuacji dużej liczby zgłoszeń – godziny mogą 

ulec zmianie) w terminach 17.02.- 21.04.2021 r. 

Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach 

działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod 

uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej 

tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie 

zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego. 

Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym 

oświadczeniem RODO (niezależnie od sposobu zgłoszenia- indywidualnego lub klasowego), 

prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com do 10.02.2021r. 

Zajęcia będą prowadzone na platformie Teams. 

 

Serdecznie zapraszamy, 

Dyrektor Poradni: mgr Jolanta Skóra 

Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek 
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