Sagt om utbildningen:

“Många Aha-upplevelser.“
”Övningarna är enkla men
ger så mycket.”

Motivera mera!

”Vissa som varit kritiska mot
jämställdhetsarbetet går nu igång på
det via motivationsövningarna.”

möjligheternas pedagogik
● Varför är motivation så viktigt för eleverna?

● Hur kan vi arbeta praktiskt med att stärka elevers självkänsla och motivation?
● Hur får vi elever att bryta negativa mönster och ge alla elever, oavsett bakgrund,
möjlighet att uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar?
● Hur kan ett normkritiskt synsätt hjälpa oss pedagoger i motivationsarbetet?
Föreläsningen ger kunskap om hur ni praktiskt kan ge elever studiemotivation med hjälp av Motivera
mera metoden som på ett tydligt sätt kopplar ihop elevernas skolarbete med deras framtidsmöjligheter.
De fem motivationsstrategier som presenteras är: samhörighetskänsla, intresseväckande, autonomi,
verklighetsförankring och framtidsförankring vilka alla stärker elevernas motivation och självkänsla.
På föreläsningen presenteras enkla och roliga övningar och metoder som kan användas i det ordinarie
skolarbetet oavsett ämne. De olika övningarna är kopplade till värderingar och normer kring
jämställdhet och jämlikhet. Övningarna handlar om att eleverna ska få syn på och formulera sina egna
framtidsmöjligheter fritt från föreställningar om kön, etnicitet, klass, funktionalitet, ålder, religion eller
sexualitet. När en elev drivs av en inre motivation ökar inte bara kunskapen utan även självkänslan
vilket leder till att fler elever från exempelvis studieovana miljöer kan se skolarbetet och även vidare
studier som något positivt och eftersträvansvärt.
Föreläsningen utgår från boken Motivera mera! - Möjligheternas pedagogik och hålls av författaren
David w Flato. David arbetar som jämställdhets- konsult och som gymnasielärare. Föreläsningen riktar
sig till alla som arbetar på högstadiet och gymnasiet. Vi utbildar alltifrån enskilda arbetslag till hela
kommuner. Under alla våra utbildningar är deltagarnas egna tankar och erfarenheter viktiga eftersom
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet till stor del handlar om att förändra sig själv. För mer
information och bokning kontakta oss redan idag!

Bästa hälsningar,
David Flato

För mer information och bokning
kontakta oss redan idag!
Vi har många referenser och ger gärna
kontaktuppgifter om så önskas.
Se även: www.jamstallt.se/varakunder/skola/

Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.
På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial.
Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54.

