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błyskotliwych karier, czy możliwości realizowania





Akademia  Nauki  jest  instytucją  edu-
kacyjną ,  która  od lat  zajmuje s ię  pro-
wadzeniem szko leń ,  kursów i  kampani i 
spo łecznych z  zakresu rozwijan ia  po-
tencja łu  inte lektua lnego i  osobistego .
Najnowszym projektem jest  rea l izacja 
kampani i ,  której  g łownym ce lem jest 
promocja  f i lozof i i  uczenia  s ię  opartej 
na  wierze w dziecko i  jego możl iwo-
śc i .  To "natura lna  edukacja"  sprawia , 
że  nauka przestaje  być przykrym 
obowiązkiem,  a  staje  s ię  twórczym i 
insp irującym doświadczeniem.  Taki 
sposób myś len ia  sto i  w opozycj i  do 
"edukacj i  systemowej"  kojarzącej  s ię 
z  presją ,  przymusem,  skoncentrowanej 
na  sukces ie  i  os iągn ięc iach . 
Nasza kampania  sk ierowana jest  do 
dz iec i ,  ich  rodziców i  nauczyc ie l i . 
Chcemy pokazać ,  że  możemy wszy-
scy przeżywać radość z  uczenia  s ię  i 
uczenia  innych,  z  odkrywania  świata 
z  zapa łem i  pasją ,  z  doc ieran ia  do 
w łasnych zasobów z  otwartośc ią  i  uf-
nośc ią  we w łasne możl iwośc i .  Dzięk i 
doc ieran iu  do zasobów i  odkrywaniu 
mocnych stron dz iec i ,  m łodzieży i 
doros łych wprowadzamy odprężenie  i 
radość w ca łym proces ie  uczenia  s ię .

AKADEMIA RODZICA
Proponujemy udzia ł  w seminar iach i 
warsztatach -  zajęc iach pog łębiają-
cych umiejętnośc i  wychowawcze ro-
dziców,  prowadzonych przez trenerów 
Akademi i  Nauki .
Dodatkowo w ramach kampani i  Akade-
mia zapros i ła  Pan ią  Dorotę Zawadzką 
-  psychologa rozwojowego,  znaną jako 
"Supern ian ia" .  Porowadzi  d la  rodziców 
konferencję nt .  "Mamo,  n ie  wyrabiam 
s ię  -  jak  wspierać dz iecko w zakres ie 
zarządzania  czasem" .
Więcej informacji na 

Kampania  spo łeczna to  trzy powiązane 
ze sobą projekty ,  w których udzia ł 
jest  bezp łatny .
AKADEMIA DZIECKA
W ramach tego projektu organ izuje-
my warsztaty d la  dz iec i  z  toruńsk ich 
szkó ł  podstawowych.
AKADEMIA PEDAGOGA
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
wspó łczesnej  szko ły  zapros imy dy-
rektorów i  pedagogów na  konferencję 
poświęconą tematyce stymulacj i  kre-





HELLO ENGLISH - KURSY JĘZYKA ANGIEL-
SKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Dzieci są geniuszami językowymi. Dlatego tak 
ważne jest, by jak najwcześniej dać dziecku 
możliwość kontaktu z językiem obcym. W trak-
cie wesołych zajęć, bogatych w ruch, muzykę 
oraz świetną zabawę, przekazujemy dzieciom 
umiejętności językowe, z których będą czerpać 
przez całe swoje życie.

FAST ENGLISH - KURSY JĘZYKA ANGIEL-
SKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT

Kurs umożliwia dziecku szybką  i efektywną 
naukę języka angielskiego. Obejmuje rozwi-
nięcie zdolności komunikacji oraz gruntowne 
poszerzenie słownictwa.

JUNIOR – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 
MŁODZIEŻY W WIEKU 13-16 LAT

Program gwarantuje naukę języka na poziomie 
wykraczającym poza standardowy program 
szkolny. Integruje metodę bezpośrednią ze 
standardową metodą opartą na pracy z pod-
ręcznikiem. Obejmuje rozwinięcie zdolności 
aktywnej komunikacji oraz wzbogacenie zasobu 
słownictwa.

ROBOTYKA – KURS BUDOWANIA I PROGRAMO-
WANIA ROBOTÓW ZA POMOCĄ ZESTAWÓW 
EDUKACYJNYCH LEGO WEDO (DLA DZIECI 
W WIEKU 5-11 LAT) ORAZ LEGO NXT (DLA 
DZIECI W WIEKU 11-15 LAT)

Zajęcia te to doskonałe narzędzie do polubienia 
nauk ścisłych, tj. matematyki, informatyki, fizy-
ki. Forma zajęć oraz zasób informacji podczas 
nich przekazywany, stymuluje rozwój dziecka 
i wzbogaca jego wiedzę szkolną. Po zajęciach 
pojęcia tj. dźwignia czy przekładnia stają się dla 
dzieci fascynującym tematem do rozmów.

robotyka

Serdecznie zapraszamy dzieci do 
Akademii Nauki. Z myślą o nich i 
ich talentach do uczenia się opra-
cowaliśmy szereg programów, 
które je wspierają i rozwijają. We 
wszystkich programach zwraca-
my dużą uwagę na podniesienie 
sprawności czytania i zapamięty-
wania, eksperymentowanie (na 
każdych zajęciach dzieci przepro-
wadzają ciekawe eksperymenty 
naukowe) oraz na budowanie 
dobrych relacji w grupie. Na na-
szych kursach dzieci uczą się jak 
korzystać z ciekawych książek, 
encyklopedii, słowników i interne-
tu. Wykorzystujemy filmy i prezenta-
cje multimedialne, specjalistyczne 
narzędzia, rekwizyty, kostiumy i 
sprzęt naukowy. Posiadamy bo-
gato wyposażone laboratorium. 
Dzięki zastosowaniu wielu nowo-
czesnych narzędzi i metod (m.in. 
gry motywacyjne) zajęcia mają 
atrakcyjna dla dzieci formę, co 
sprawia, że chętnie i aktywnie bio-
rą w nich udział. Zajęcia prowadzą 
specjalnie przeszkoleni trenerzy, 
którzy systematycznie uaktualnia-
ją swoją wiedzę. Są praktykami. 
Potrafią wspierać, motywować i 
twórczo bawić się z dziećmi. Dzięki 
temu nasze kursy cieszą się wysoką 
skutecznością. 

język angielski



programy efektywnej nauki

re z elementów kursu, dzięki którym młodzież nabywa pozytywny obraz siebie, a relacje z rodzicami



9.00 – 9.45 MAŁY ODKRYWCA – prezentacja programu edukacyjnego, rozwijającego potencjał intelektualny przedszkolaka, który uczy (się) 
czytania przez zabawę.
 Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

9.00 – 9.45 HELLO ENGLISH – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
  Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.

9.30 – 10.45 ROBOTYKA NXT – prezentacja nowatorskiego programu rozwijającego kompetencje techniczne i logiczne myślenie, przez 
budowanie i programowanie robotów z zestawów edukacyjnych lego NXT.
 Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 11-15 lat.

10.00 – 10.45 MAŁY ODKRYWCA – prezentacja programu edukacyjnego, rozwijającego potencjał intelektualny przedszkolaka, który uczy (się) 
czytania przez zabawę.
 Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.

10.00 – 10.45 HELLO ENGLISH – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
 Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

10.00 – 10.45 JĘZYK NIEMIECKI – lekcja pokazowa z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych.

11.00 – 12.15 ROBOTYKA – prezentacja programu rozwijającego kompetencje techniczne i logiczne myślenie, przez budowanie i programo-
wanie robotów z zestawów edukacyjnych lego WeDo.
 Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 5-11 lat.

11.00 – 11.45 MĄDRE DZIECKO –DOBRY POCZĄTEK– prezentacja programu nauki i podnoszenia sprawności czytania, koncentracji, efektywne-
go uczenia się oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dziecka w wieku szkolnym.
 Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 1-3.

11.00 – 11.45 FAST ENGLISH - prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
 Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci klas 4-6.

11.00 – 11.45 GIMNAZJALISTA Z KLASĄ – prezentacja skutecznego programu technik biegłego czytania, efektywnej nauki oraz docierania do 
wewnętrznych zasobów psychologicznych dla młodzieży.
 Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i młodzieży gimnazjalnej.

11.00 – 11.45 JĘZYK ANGIELSKI - lekcja pokazowa z języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych, prowadzona metodą Avalon Direct English.
                     
12.00 – 12.45 MĄDRE DZIECKO – prezentacja programu nauki biegłego czytania, koncentracji, efektywnego uczenia się oraz docierania do 
wewnętrznych zasobów psychologicznych dziecka w wieku szkolnym.
 Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 4-6.

12.00 – 12.45 FAST ENGLISH - prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
 Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci klas 1-3.

12.00 – 12.45 JUNIOR – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej.
 Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców. 

12.00 – 12.45 KWANTOWY UMYSŁ – techniki szybkiego czytania oraz narzędzia pracy 
intelektualnej zwiększające sprawność myślenia, uczenia się i zapamiętywania. 
 Lekcja pokazowa i warsztaty dla młodzieży i dorosłych.

13.00 – 14.15 ROBOTYKA – prezentacja programu rozwijającego kompetencje technicz-
ne i logiczne myślenie, przez budowanie i programowanie robotów z zestawów eduka-
cyjnych lego WeDo.
 Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 5-11 lat.

Prosimy o telefoniczną bądź mailową rezerwację miejsc
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