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Dla prowadzącego Dla uczestników 

Nauczyciel prowadzący powinien: Zdecydowałeś się na udział w zajęciach, więc: 

 Przygotować program zajęć, zapoznać z nim dyrektora szkoły, 
rodziców i uczestników. 

Systematycznie prowadzić dziennik zajęć pozalekcyjnych. 

 Zapoznaj się z tematyką zajęć, które wybrałeś, upewnij się czy 
będą one odpowiadały Twoim zainteresowaniom. 

 Zgromadzić potrzebne pomoce dydaktyczne (książki, mapy, kasety 
magnetofonowe i video, płyty CD, gry, podręczniki metodyczne, 

przewodniki, sprzęt sportowy) oraz zorganizować wstęp na obiekty 

sportowe, muzea itp. 

Przewidzieć zakup materiałów i narzędzi jak: art. papiernicze, 

malarskie, krawieckie, stolarskie itp. 

 Pamiętaj o przygotowaniu potrzebnych materiałów, właściwego 
stroju i wywiązywaniu się z umów. 

 Opracować i przedstawić sposób motywowania działań dzieci 
podczas zajęć.  

 Zapoznaj się ze sposobem, w jaki instruktor, koledzy i Ty sam 
będziecie mogli oceniać Twoją aktywność na zajęciach. 

      Powinieneś wiedzieć, czego możesz oczekiwać. 

 Sprawdzić listę obecności. W razie nieprzybycia dziecka na zajęcia 
powinien dowiedzieć się, gdzie ono się w tym czasie znajduje. 

 Musisz punktualnie stawiać się na zajęciach. Jeśli danego dnia nie 
możesz uczestniczyć w spotkaniu, koniecznie Ty lub Twoi Rodzice 

musicie poinformować o tym nauczyciela. Jeśli tego nie zrobicie, 

prowadzący zajęcia będzie Cię szukał, niepokoił się o Ciebie. 

 Poznawać potrzeby dzieci, uwzględniać problemy współczesnego 
świata, stosować różnorodne środki i formy pracy maksymalnie 

wykorzystywać czas i możliwości uczestników. 

 Postaraj się być aktywnym uczestnikiem, maksymalnie 
wykorzystaj czas na rozwój swoich zainteresowań i talentów. 

 Dołożyć wszelkich starań, by stworzyć miłą atmosferę, sprzyjającą 
działaniom jednostki, jak i zgodnej, efektywnej współpracy zespołu. 

Pamiętać o indywidualnych potrzebach dzieci. 

 Swoim zachowaniem okaż szacunek osobom wprowadzającym Cię 
w ciekawy świat i kolegom, którzy pilnie i efektywnie odkrywają to, 

co nieznane. 

 Prezentować efekty pracy swoich podopiecznych np. wystawy, 
teczki z pracami, przedstawienia, nagrania na kasetach video, 

pokazy, zdjęcia, prezentacje nagród, zajęcia otwarte dla rodziców i 
kolegów. 

 Uszanuj pracę własną i instruktora, zadbaj o stworzone dzieło 
swoje, bądź zespołu i staraj się wprowadzać w życie nabyte 

umiejętności. 

 Nagrodzić uczestników swojego klubu za chęć do pracy nad sobą 
oraz za nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób 

miły, ciekawy i pożyteczny. 

 Podziękuj swojemu instruktorowi za zdobytą wiedzę, wyćwiczone 
umiejętności i wszystko, co zyskałeś i było dla Ciebie ważne 

podczas zajęć w wybranym klubie. 

 Współpracować z kolegami prowadzącymi inne zajęcia 
pozalekcyjne. Starać się wspólnie tworzyć przedstawienia, 

koncerty, pokazy dla całej społeczności szkolnej. 

 Nawiązuj kontakty z kolegami z innych klubów i staraj się z nimi 
zgodnie współpracować. 
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