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Poprawa i monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do szkół – to główny
cel programu WF z AWF. W warsztatach udział mogą wziąć nauczyciele. Pierwsze zajęcia w ramach
projektu odbędą się na przełomie maja i czerwca.
Do tej pory, w ramach rejestracji wstępnej, do programu zgłosiło się 38 826 nauczycieli. Teraz mogą oni
wybrać konkretny termin szkolenia. Aby to zrobić, nauczyciel musi założyć konto na platformie
www.wfzawf.pl Tam możliwa będzie rejestracja na konkretny termin szkolenia oraz pobranie
niezbędnych dokumentów.
Udział w szkoleniu będzie możliwy po przejściu procedury rejestracyjnej, która składa się z dwóch
kroków:
KROK 1 – zgłoszenie przez wypełnienie formularza na stronie www.wfzawf.pl i wpisanie
kodu otrzymanego od dyrektora szkoły (rejestracja wstępna),
KROK 2 – zgłoszenie przez formularz na stronie www.wfzawf.pl i wybór terminu szkolenia
zaproponowanego przez właściwy ośrodek szkoleniowy (właściwy AWF).

Aby zalogować się na platformie należy:
Wejść na stronę WF z AWF www.wfzawf.pl.
Kliknąć w znajdującą się w prawnym górnym rogu granatową ikonkę „ludzika” (obok
zielonego przycisku „Zgłoś się”).
Na stronie „Zaloguj się do platformy” https://www.wfzawf.pl/logowanie wybrać jedną z
opcji:
jeśli jesteś już zgłoszona/y do programu, kliknij przycisk „Utwórz konto” i postępuj zgodnie z
instrukcją tworzenia konta;
jeśli nie zgłosiłaś/eś się jeszcze do programu, kliknij przycisk „Zgłoś się do programu” i
postępuj jak w punkcie powyżej.
Na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do programu otrzymasz link do stworzenia konta w
portalu oraz do utworzenia hasła.
Kliknij w link i stwórz hasło (musi składać się ono z małych i dużych liter, cyfry oraz znaków
specjalnych).
Po zalogowaniu wybierz termin szkolenia, klikając przycisk „Dołącz”.
Aktywne konto pozwala na bieżąco sprawdzać informacje związane ze szkoleniem.
Więcej informacji na stronie WF z AWF www.wfzawf.pl
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