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NOWA EDUKACJA
BIULETYN AKADEMII NAUKI

Rola rodzica wymaga dzisiaj niezwykłej intuicji, wiedzy,
cierpliwości. Często nie wiemy, jak reagować na zachowania
dziecka. Kiedy być stanowczym a kiedy wycofać się i odpuścić.
Kiedy zachęcać i motywować a kiedy pozwolić popełnić błąd.
Jak sprawić, by źródłem wiary w siebie dziecka stała się jego
własna siła i równowaga wewnętrzna. Co zrobić by dziecko nawet
w najtrudniejszej chwili mogło liczyć na swoją wewnętrzną siłę?
Takie pytania dręczą nas już od narodzin dziecka. Gdy dziecko
idzie do szkoły, napięcie rośnie. Czy sprosta wyzwaniu?
Czy uda mu się zdobyć potrzebne w dalszym życiu umiejętności?
Czy będzie tak dobre, inteligentne, uzdolnione jak inne dzieci?
Czy nauczyciele będą je dobrze traktować? Czy będzie
bezpieczne? Każde dziecko może czuć się dobrze w szkole.

październik 2010 NR 13

Każde dziecko może doskonale posługiwać się swoją
pamięcią. Dziecko przekonane o wartości własnej pamięci,
uczy się z większą swobodą, może bawić się nauką.
Każde dziecko może sprawnie czytać i bawić się czytaniem,
rozwijać swoją inteligencję, sposób wysławiania się. Każde
dziecko może dobrze koncentrować się na tym, co robi.
Każde dziecko ma olbrzymi potencjał... Jak odkryć ten
potencjał i jak sprawić, żeby dziecko na co dzień mogło
w pełni korzystać z pięknego umysłu, który posiada?
Mamy nadzieję, że ten biuletyn oraz proponowane przez
nas bezpłatne warsztaty dla rodziców przybliżą Państwu
odpowiedzi przynajmniej na niektóre z powyższych pytań.

Archiwalne numery biuletynu w wersji elektronicznej są do pobrania na www.akademianauki.pl

DZIECI, KTÓRE UWIERZYŁYW SIEBIE
Najpierw tłamsimy nasze dzieci, a potem, kiedy tracą naturalne zainteresowanie nauką i mają trudności w szkole, załatwiamy im korepetycje

								
Opowiem Wam pewną historię, która
wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych.
Przeprowadzono tam niezwykły eksperyment. Pewnemu nauczycielowi powiedziano, że będzie uczył klasę geniuszy,
dzieci o ponadprzeciętnym intelekcie. Nauczyciel ten miał za zadanie
zrealizować w rok półtoraroczny
materiał. Powiedziano mu, że dzieci
te będą go wystawiać na różne próby.
Będą mówiły, że nie rozumieją, że nie
dają rady, ale on ma im nie wierzyć.
Nauczyciel miał cały czas pamiętać,
że te dzieci są dużo bardziej inteligentne
od niego. I rzeczywiście, na koniec roku

nauczyciel był zachwycony dziećmi.
Mówił, ze jeszcze nigdy nie pracował z tak
inteligentnymi i mądrymi dziećmi.
Chwalił je, że były bardzo chętne do
nauki, zadawały inteligentne pytania,
uczyły się z prawdziwą pasją i zainteresowaniem. Dzieci te zrealizowały
półtora roku w rok i zajęły pierwsze
miejsce w Stanowym Konkursie Wiedzy.
I wiecie, co się okazało? Że, nauczyciel ten
uczył zwykłe dzieci. Takie, jakie można
spotkać w każdej szkole, w każdej klasie.
Jak to możliwe? Bo w zależności od
tego, jak traktuje się dzieci, takie one
są... Bo tak naprawdę, każde dziecko jest

ZASADY ROZWOJU MÓZGU ITALENTÓW

KAŻDEGO DZIECKA

1. Rozwój mózgu jest procesem dynamicznym i ciągle się zmieniającym.
2. Jest to proces, który może zostać zatrzymany lub zwolniony.
Ale najbardziej znaczące jest to, że proces ten może zostać przyspieszony.
3. Dziedziczność i środowisko są punktami odbicia się a nie celami
więziennymi. Nasze indywidualne genetyczne możliwości są takie same
jak możliwości Leonarda, Szekspira, Mozarta, Michała Anioła, Edisona
i Einsteina.
4. Cała inteligencja jest produktem środowiska - wysoka inteligencja
jest produktem bogatego w bodźce środowiska, niska inteligencja jest
produktem środowiska ubogiego. Ważne są również przekonania
dziecka na temat samego siebie.
5. Ubogie środowisko, a nie genetyczne ubóstwo, rodzi ubóstwo umysłowe!

Glenn Doman, Instytut Osiągania Ludzkich Możliwości
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Alice Miller

inteligentne. Dlaczego dzieci w związku
z tym mają problemy w szkole? Pomyśl
o tym w ten sposób: czy jest możliwe,
żeby dziecko wierzyło w siebie, kiedy
nikt w nie nie wierzy? Czy jest możliwe,
żeby dziecko odnosiło sukcesy, jeżeli nie
wierzy we własne siły i możliwości?
W Akademii bardzo dużą wagę
przywiązujemy do tego, żeby dzieci
poznawały siebie od najlepszej strony.
Uważamy, że jest to podstawowy
warunek, żeby dziecko mogło osiągać
jakiekolwiek sukcesy.

KOMUNIKATY
DOBREJ MATKI
1. Chcę Ciebie (cieszę się, z Twojego istnienia).
2. Kocham Cię.
3. Zaopiekuję się Tobą.
4. Możesz mi ufać.
5. Zawsze będę przy Tobie.
6. Kocham Cię za to kim jesteś, a nie za to co robisz.
7. Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym.
8. Kocham Cię i pozwalam Ci być kimś różnym ode mnie.
9. Czasem powiem Ci “nie”, ale to dlatego, że Cię kocham.
10. Moja miłość uleczy Cię.
11. Dostrzegam i słyszę Cię.
12. Możesz zaufać swemu głosowi wewnętrznemu.
13. Nigdy już nie musisz się bać.
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DOCENIĆ INTELEKT DZIECKA
Twoje dziecko jest inteligentne, czy tego
chcesz, czy nie. Jedynym problemem
może być to, że nikt (łącznie z nim
samym) nie zdaje sobie z tego sprawy.
Wiedz, że każde dziecko w chwili
urodzenia ma znacznie większą
potencjalną inteligencję, niż Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystał.
Pamiętam, jak do Akademii przyszła
matka, która powiedziała, że jej syn nie
chce trenować czytania w domu. Kiedy
zapytaliśmy go, dlaczego nie trenuje,
dziecko odpowiedziało, że nie ma

w domu interesujących go książek.
Wtedy zaproponowaliśmy, żeby wziął
do treningu książkę z Akademii.
Chłopiec (ośmiolatek) wybrał „Władcę
Pierścieni”. Po tygodniu przeczytał
tę książkę i przyniósł do Akademii.
Kiedy trenerka chwaliła chłopca, matka
z tyłu dodała - „a lektur szkolnych to Ty
nie chcesz czytać”. Kiedy zapytaliśmy
dziecko, jaką lekturę przerabia teraz
w szkole, dziecko odpowiedziało:
„o jakimś koziołku”. Jakaż przepaść jest
między „Władcą Pierścieni” a „jakimś

koziołkiem”. Ale do matki w tym momencie dotarło też, że jej dziecko nie
chce się uczyć, nie dlatego, że jest
krnąbrne czy leniwe, ale dlatego, że jest
inteligentne i przewyższa rozwojem
poziom oferowany mu przez szkołę.
I paradoksalnie, kiedy Matka zmieniła
swoją postawę i zaczęła wspierać
głębszy rozwój intelektualny swojego
dziecka, okazało się, że dziecko to
zaczęło zupełnie inaczej funkcjonować
również w szkole.

Dwóch pięcioletnich przedszkolaków stoi na boisku,
kiedy w górze przelatuje samolot.
Jeden chłopiec mówi, że to samolot
ponaddźwiękowy. Drugi zaprzecza twierdząc,
że skrzydła nie są wystarczająco cofnięte.
Dzwonek przerywa dyskusję i pierwszy
z chłopców mówi:
„Musimy kończyć i wrócić do nawlekania
tych przeklętych koralików”.
Glen Doman

5 MATEMATYKI I PIŁKA NOŻNA
Z

Największym bogactwem naszego kraju są umiejętności i talenty naszych dzieci.
Dawna MARKOVA
Kiedyś w zajęciach w Akademii brało
udział chłopiec, który z trudem uczył
się w szkole. Kiedy zapytaliśmy się go,
co potrafi dobrze zrobić, początkowo
odpowiedział „NIC”, dopiero po dłuższej
chwili nieśmiało powiedział „ja potrafię
tylko dobrze grać w piłkę”. Piłka nożna,
to nie jest NIC. Żeby dobrze grać w piłkę,
trzeba korzystać z własnych olbrzymich
talentów i możliwości. Zapytaliśmy się
„co takiego masz, jaki talent sprawia,
że tak dobrze potrafisz grać?”. Przecież
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żeby dobrze grać w piłkę trzeba być
bardzo inteligentnym, bystrym i spostrzegawczym. Na bieżąco trzeba
myśleć, analizować, oceniać sytuację
na boisku, dopasowywać się do niej
i stosownie reagować. Musisz mieć
zdolności interpersonalne, umiejętność
pracy w grupie. Kiedy chłopiec ten
zaczął to sobie uświadamiać i wypisywać, to aż dostał wypieków na
twarzy. Wychodził z zajęć z błyszczącymi
oczami, podekscytowany. Długo nie

musieliśmy czekać na efekty. Po tygodniu
chłopiec ten na kolejnych zajęciach
oznajmił uroczyście, że dostał pierwszą
piątkę z matematyki! Z czasem całe
otoczenie
zmieniło
postrzeganie
tego chłopca, a jego mama z dumą
opowiadała o pochwałach nauczycielki
na temat szybkich postępów jej dziecka.
Każde dziecko jest inteligentne. Warto,
żeby wszystkie dzieci mogły odkrywać
i poznawać siebie od jak najlepszej strony.
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KAŻDE DZIECKO MOŻE ŚWIETNIE CZYTAĆ...
Dzieci przychodzą na świat, każde z własną, niepowtarzalną iskierką.
My, ich rodzice, jesteśmy strażnikami tego ognia.
Nawet jeśli zostanie z niego tylko odrobina żaru ukryta w wypalonym drewienku,
naszą sprawą jest strzec wiatru, który pozwoli rozdmuchać płomień.
Anne POWELL
Glenn Doman w swojej książce „Jak
nauczyć małe dziecko czytać”, opisuje
przykład Tomka Lunskiego, który nauczył się czytać w wieku 4 lat. A trzeba
wiedzieć, że Tomek urodził się z bardzo
poważnym uszkodzeniem mózgu. W
wieku dwóch lat został przyjęty do
szpitala w New Jersey na badania neurochirurgiczne, które wykazały, że Tomek
jest jak roślina, nigdy nie będzie chodził
ani mówił i dlatego powinien być umieszczony w jakimś zakładzie opiekuńczym na resztę życia. Rodzina Tomka
nie pogodziła się takim wyrokiem
i rok później chłopiec trafił do Instytutu
Glena Domana w Filadelfii. Rozpoczęto
intensywny program terapii.
W tym czasie, jeszcze nikomu nie
przychodziło do głowy, żeby uczyć
czytać trzyletnie dziecko z ciężkim uszkodzeniem mózgu. Nikomu, oprócz jego
matki, która sama zaczęła uczyć Tomka
czytać. Przygotowywała dziesiątki
dużych tablic z wyrazami, które cierpliwie pokazywała dziecku. W wieku
czterech lat, Tomek potrafił doskonale
przeczytać wszystkie słowa w elementarzu i to nawet łatwiej – jak stwierdziła
jego matka – niż pojedyncze litery.
Kiedy Tomek przyjechał do Filadelfii
po raz jedenasty, obchodził właśnie
swoje piąte urodziny. Tak opisuje to
zdarzenie Doman: „Byliśmy niezwykle
zadowoleni ze wspaniałych postępów,
jakie zrobił, Tomek. Jednak jego ojciec
zakomunikował nam, że Tomek umie
już czytać wszystko, rozumie co czyta,
i nauczył się tego przed ukończeniem
piątego roku życia. Nie uwierzyliśmy
mu. Pan Lunski, zauważając brak reakcji z naszej strony, wziął leżącą na biurku
kartkę papieru i napisał na niej: „Glen
Doman lubi pić sok pomidorowy
i jeść hamburgery”. Tomek, przeczytał
to zdanie z łatwością, poprawnym
akcentem i odpowiednią modulacją.
Nie zacinał się, jak to robi przeciętny
siedmiolatek, który czyta każde słowo
oddzielnie bez zrozumienia całego zdania”. Późniejsze badania wykazały, że to
dziecko z ciężkim uszkodzeniem mózgu
czytało w rzeczywistości dużo szybciej
niż mogło wymawiać głośno słowa
w zwykłym tempie. Tomek czytał bardzo
biegle i uwielbiał to! W wieku sześciu
lat Tomek poszedł do szkoły specjalnej
– specjalnej bo o specjalnie podniesionym poziomie nauczania dla dzieci
wybitnie zdolnych.
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Dzięki zabawie w czytanie, Tomek stał
się wytrawnym i biegłym czytelnikiem.
To właśnie dzięki czytaniu Tomek na tyle
rozwinął swój intelekt, że mógł pójść do
tak wyjątkowej szkoły. Jego przypadek
pokazuje, że nawet dzieci z ciężkim
uszkodzeniem mózgu mogą uczyć się
czytać znacznie wcześniej i czytać znacznie bieglej niż to zwykle robią zdrowe
dzieci.
Powyższe fakty nie dowodzą, że dzieci
z uszkodzeniami mózgu są zdolniejsze
niż dzieci zdrowe. Ich przypadki mogą
raczej potwierdzić tezę, że zdrowe dzieci
nie osiągają tego, co mogłyby i powinny
osiągnąć w zakresie czytania.
A potencjał rozwoju mózgu, który tkwi
w nauce czytania jest olbrzymi.
TV czy książka?
educare (łac.) - wyprowadzać z wewnątrz
na zewnątrz.
Czasami rodzice twierdzą, że dzieci
wolą komputer i TV i nie są zainteresowane książką. Na warsztatach, w których
uczestniczą rodzice dzieci, które
uczęszczają do nas na zajęcia często
mówię im „zobaczycie, przyjdzie taki
dzień, że wrócicie z pracy do domu,
komputer będzie wyłączony, piłka
będzie leżała w kącie, a Wasze dziecko
będzie siedziało z książką na kolanach”.
Na twarzach widzę niedowierzanie...
A potem spotykam tych rodziców na
kolejnych warsztatach, na korytarzu
w Akademii, i mówią „dziecko teraz czyta wszystko i wszędzie, co chwilę muszę
iść z nim do biblioteki” a w oczach duma
z dziecka i zadowolenie. Czy to znaczy,
że dziecko już tylko czyta? Mój bratanek
Kuba, który poszedł teraz do 4 klasy,
jest pasjonatem gier komputerowych
i kreskówek, gra w szachy i uprawia
sport. Ale też samodzielnie przeczytał
wszystkie książki z serii „Pan Samochodzik”, „Tomek Szklarski”, „Harry Potter”,
„Winetou” i wiele, wiele innych.
Nie trzeba dodawać, że nie ma żadnych
problemów w szkole – chociaż zagonić
go do lekcji, jak to najczęściej jest z większością
dzieci, czasami jest problem...
Każde dziecko może sprawnie czytać
i rozwijać swój piękny umysł również
dzięki książce.
Dzieci są CIEKAWE I INTELIGENTNE,
czasami trzeba tylko na nowo rozpalić
w nich ogień.

www.akademianauki.pl

WSZYSTKIE DZIECI MAJĄ ŚWIETNĄ

PAMIĘĆ,

ALETE, KTÓRE NIE POTRAFIĄ Z NIEJ KORZYSTAĆ, MĘCZĄ SIĘW SZKOLE...

Jeśli chcemy pomóc dzieciom;
musimy zająć się ich mózgiem
w końcu nie uczą się nerkami!
DR DEBORAH WABER
Uniwersytet Harvarda
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Kiedyś, na jednym z warsztatów dla
rodziców, jeden ojciec skarżył się, że
jego syn ma kiepską pamięć. Z rozmowy
wyniknęło, że chłopiec ten interesuje się
piłką nożną. Stwierdziłem, że pewnie
zna nazwiska wszystkich zawodników
w lidze, składy drużyn itp. Zaskoczony
odrzekł, że rzeczywiście tak jest. Czy
to dziecko w związku z tym ma słabą
pamięć?
Zwróć uwagę, że dziecko, kiedy coś kocha,
to uczy się tego bez wysiłku. Jeżeli ktoś
kocha astronomię, to bez trudu pamięta
masę Słońca, ilość księżyców Saturna...
Dzieci znacznie lesze mają oceny z przedmiotów, które lubią.
Jeżeli dziecko ponosi porażki, przestaje
lubić to, czego się uczy, w związku
z tym gorzej zapamiętuje, ponosi
porażki, mniej to lubi, gorzej pamięta
i tak nakręca się spirala bezradności.
Żeby to zmienić, musimy nauczyć dzieci,
jak korzystać z własnej pamięci!
Mnemotechniki
Mnemosyne - to według mitologii greckiej
bogini pamięci, znająca przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość. Od jej
imienia pochodzi słowo mnemonika
- czyli szereg efektywnych technik
pamięciowych stosowanych już w starożytności - kiedy to nie było komputerów
i dyktafonów a umiejętność sprawnego
zapamiętywania obszernych informacji
była niezwykle cenna.
Zalet mnemotechnik trudno nie
docenić. Jak dowiódł amerykański
uczony Gordon Bower, uczniowie
korzystający z tych metod byli w stanie
zapamiętać siedmiokrotnie więcej informacji niż ich rówieśnicy nie znający
i nie stosujący tego systemu. Kolejną
ważną zaletą jest ich uniwersalność
- można je wykorzystywać przy nauce
języków obcych, innych przedmiotów
szkolnych, a także w życiu codziennym
do szybkiego zapamiętywania adresów,
dat, numerów telefonów itp.
Niewielu ludzi wie, że dzięki Technikom Pamięciowym nie musimy mozolnie wkuwać informacji (a potem je
zapominać), ale możemy nauczyć się ich
trwale, niemal na całe życie. Załóżmy,
że obce Ci jest angielskie słowo „carpenter ”
(czyt. karpenter), które ma znaczenie
– stolarz. Jak szybko skojarzyć i zapamiętać to słowo?
Z jakim znanym już Twojej pamięci
słowem kojarzy Ci się słowo: carpenter?
Lub z jakimi blisko brzmiącymi wy-

razami? Dla mnie słowo to brzmi jak:
karp i enter (jeden z klawiszy na klawiaturze komputera). Tak więc, mamy
dwa słowa, które Twoja pamięć już zna
i o to właśnie chodzi! Należy słowa
te jeszcze jakoś połączyć ze znaczeniem
angielskiego słowa, czyli ze stolarzem.
Wyobraź sobie zatem, że stolarz
w swoim warsztacie siedzi przy komputerze, nagle wchodzi klient – wielki karp,
który jest niezadowolony z wykonanej
usługi (np. drewniane akwarium) i jest
tak wściekły, że chwyta stolarza wpół
i uderza nim w klawisz enter. A więc
karp - enter – stolarz. To działa w obie
strony! Przypominasz sobie, kto
przyszedł do stolarza? Karp. W co
uderzał? W enter. Czym (a raczej kim)
uderzał karp w enter? No jasne, że
stolarzem! Jeżeli sobie to wyobrazisz
dobrze tylko RAZ, a za miesiąc ktoś się
Ciebie zapyta, jak jest stolarz po angielsku, zobaczysz karpia z drewnianym enterem – carpenter – to oczywiste.
Kiedy nauka staje się zabawą, i dziecko
odnosi sukcesy, może zmienić również
nastawienie do przedmiotu. Kiedy
odnosi sukcesy, zaczyna to lubić,
pojawia się wiara w siebie, łatwiej
zapamiętuje, sukcesy, radość – spirala
kręci się w zupełnie inną stronę...
Wsparcie rodzica
Pamiętam jak moja córka uczyła się
Katechizmu, przygotowując się do Pierwszej
Komunii. Powiem szczerze - była to dla
niej najgorsza kara... Po kilku buntach
i kłótniach :) zaproponowałem jej,
żeby zastosowała technikę piktogramów, którą doskonale znała z zajęć
w Akademii, ale nie „wpadła” na to,
żeby ją w tym przypadku zastosować.
Dzięki tej technice, nauka szła jej jak
z płatka. Wystarczyło, że narysowała
piktogramy i już potrafiła powiedzieć
z pamięci zadane treści. Kiedy zaniosła
swoje rysunki do szkoły, dostała jeszcze
dodatkową piątkę za twórcze podejście
do nauki Katechizmu. Męka, zamieniła
się w świetną zabawę. Między innymi,
dlatego, że dzieci nie potrafią świadomie
zastosować technik, których uczą się
na zajęciach, zalecamy rodzicom uczestnictwo w warsztatach, na których rodzice
sami uczą się technik pamięciowych
i gimnastykują swoją pamięć. Dzięki
temu mogą później skutecznie wspierać
swoje dziecko w nauce.
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DZIECKO, KTÓRE POTRAFI SIĘ
KONCENTROWAĆ, LEPIEJ PAMIĘTA
Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.
PLUTARCH Grecki pisarz i filozof, słowa te zostały napisane niemal trzy tysiące lat temu.
Koncentracja leży u podstaw sztuki
uczenia się. Jeżeli idziesz przez miasto,
co pamiętasz po powrocie do
domu? Oczywiście to, na czym się
skoncentrowałaś – fajna kiecka, ciekawa
wystawa, zjawisko. Im lepiej dziecko
potrafi się skoncentrować, tym szybciej
i skuteczniej się uczy.
Nauka koncentracji potrafi zdziałać
„cuda”. Kiedyś zadzwoniła do mnie moja
serdeczna przyjaciółka. Opowiedziała mi
o problemie, który miała jej córka Kamila.
Kamila, od dłuższego czasu trenowała
taniec. Stało się to jej pasją, jednak od
pewnego czasu, zaczęła mieć problemy
w swoim klubie. Okazało się, że nie może
zapamiętywać coraz bardziej złożonych
choreografii i układów tanecznych. Była
zrozpaczona, przestano zabierać ją na
zawody. Jej miłość do tańca zaczęła

wiązać się z coraz większym stresem,
coraz częściej zaczęła ponosić porażki.
Zadzwoniłem do Kamili i zapytałem się,
w czym leży problem. Odpowiedziała,
że instruktorzy za szybko pokazują
kolejne układy i ona nie może się
na tym skoncentrować. Zaleciłem
jej wykonywanie bardzo prostych
ćwiczeń na koncentrację i pamięć
(w Akademii wykonują je wszystkie
dzieci). Poprosiłem ją, żeby na białej kartce
narysowała czarną kropkę, powiesiła
ją sobie na ścianie i koncentrowała się
na niej kilka minut dziennie, oraz, żeby
wykonywała ćwiczenie z szybkim sumowaniem oczek na kilku kościach.
Początkowo Kamila i jej mama zdawały
się być zdziwione – tylko tyle? I to ma
pomóc? Ale już po dwóch tygodniach,
moja przyjaciółka zadzwoniła zachwy-

cona. Ćwiczenia pomogły. Okazało się,
że nie tylko na tańcach, ale również
w szkole zauważyła, że szybciej i lepiej
zapamiętuje informacje, dlatego z zapałem dalej ćwiczy „koncentrację na
punkcie” i „kości”. Proste ćwiczenia,
a rozwiązały tak duży, poważny
problem... Każde dziecko, może
dobrze zapamiętywać, dobrze się
koncentrować, dobrze czytać i czerpać
satysfakcję z własnych osiągnięć.
Musimy mu tylko pokazać, jak to się
robi... Jeżeli dziecko nie wie, jak pracuje
jego mózg, nie może w pełni korzystać
ze swoich pięknych potencjałów.
Dziecko, które to potrafi, uczy się szybciej i sprawniej i jest bardziej w tym
odprężone.

AKADEMIA RODZICA W STARYM BROWARZE
Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko osiągnęło sukces i dobrze radziło sobie w życiu.
Akademia Nauki wraz ze Starym Browarem
organizuje
AKADEMIĘ
DOBREGO
RODZICA. W związku z tym zapraszamy
WSZYSTKICH PAŃSTWA na cykl bezpłatnych warsztatów, które pomogą
Państwu we wspieraniu dziecka,
zarówno w szkole jak i w życiu.
Warsztaty, jakie planujemy jeszcze
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w tym roku szkolnym:
„Genialny mózg dziecka”, „Każde dziecko
ma świetną pamięć”, „Każde dziecko potrafi się skoncentrować”, „Każde dziecko
może wierzyć w siebie”. Wkrótce informacje na temat Akademii Dobrego Rodzica
w Starym Browarze, pojawią się na naszej
stronie w w w. a k a d e m i a n a u k i . p l .

Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że będzie to niezwykle ciekawa
podróż w głąb możliwości Państwa
i Państwa dzieci. Zapraszamy również
Państwa dzieci na kursy rozwijające
intelekt dziecka w Akademii Nauki.

KURSY DLA DZIECI
MAŁY ODKRYWCA
Zaczarowany Zajączek
– Naturalna nauka czytania przez zabawę
dla dzieci 3 i 4 letnich
Celem programu jest zbudowanie naturalnych podstaw czytelniczych poprzez przedstawienie otaczającego świata, zobrazowanie
codziennych zajęć i czynności za pomocą
eksperymentów, doświadczeń, podczas
których dzieci poznają wyrazy, literki i uczą się
czytania nie wiedząc o tym.
MAŁY ODKRYWCA
Przygoda na Bezludnej Wyspie
– Naturalna nauka czytania przez zabawę
dla dzieci 5 i 6 letnich
W tym programie dzieci odkrywają w
sobie pasję do czytania przez zabawę
w podróżników poznających kontynenty,
kulturę oraz obyczaje żyjących tam ludzi.
Dzieci odkrywają własne „ja”, swoje mocne
strony. Doświadczając i eksperymentując
poznają wyrazy, wprawiają się w pisaniu,
rozwijają kreatywność i spostrzegawczość.

MĄDRE DZIECKO
Przygoda na planecie Tina
– Nauka i podnoszenie sprawności czytania
oraz odkrywanie wewnętrznych zasobów
dla uczniów klas 1 i 2.
Naukę czytania dzieci traktujemy jako proces
twórczy. Dlatego dzieci są zaangażowane
w uczenie się nie tylko intelektualnie, ale
również emocjonalnie. Rozwijają kreatywność i zaspokajają swoją olbrzymią
ciekawość wykonując eksperymenty naukowe i wzbogacając się o ciekawą wiedzę.
Aspekt emocjonalny to również szereg dram
i gier społecznych, podczas których dzieci
odkrywają swoje wewnętrzne bogactwo.
MĄDRE DZIECKO
Galaktyczna Przygoda
- Kurs szybkiego czytania i odkrywania
wewnętrznych zasobów dla uczniów
klas 3 i 4.
Dzieci wcielają się w rolę Galaktycznych
Strażników
Pokoju.
Opanowują
techniki radzenia sobie z własnymi emocjami,

wykonują ćwiczenia karate i rozwijają swoje
wewnętrzne zasoby. Oczywiście koncentracja, cierpliwość, dobra pamięć, sprawność
czytania i myślenia są cechami każdego
Rycerza Jedi, dlatego dzieci przez cały kurs
intensywnie ćwiczą te umiejętności.
UCZEŃ Z CHARAKTEREM
Młodzi naukowcy na tropie
– Kurs nauki szybkiego czytania i odkrywania wewnętrznych zasobów dla uczniów
klas 5 i 6.
Grupa młodych naukowców wpada na
trop zagadki kryminalnej. Żeby znaleźć
rozwiązanie, muszą wykazać się sprytem
i poznać tajniki fizyki i chemii... Oprócz
treningów podnoszących sprawność czytania, myślenia i zapamiętywania, młodzi
naukowcy przeprowadzają szereg ciekawych eksperymentów naukowych, takich jak
wyodrębnianie DNA z cebuli czy wywołanie
burzy w probówce. Cały proces ma celu
rozbudzenie pasji uczenia się i tworzenia bez
napięć i stresów.

KURSY JĘZYKOWE

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

MAGIC ENGLISH – Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat.
ESPANOL MÁGICO – Kurs języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat.
Dzieci są geniuszami językowymi. Z wiekiem zdolności te zanikają. Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej dać dziecku możliwość kontaktu z językiem
obcym. W naszych programach zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim (hiszpańskim, francuskim) i okazuje się, ku zaskoczeniu niektórych
dorosłych, że niemalże od samego początku dzieci rozumieją, co się do nich mówi a po niedługim czasie same zaczynają używać pierwszych zwrotów
i wyrażeń. O naszych zajęciach trudno powiedzieć „lekcje”, bo to szalona zabawa, której dzieci nie mogą się wprost doczekać

KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
GIMNAZJALISTA Z KLASĄ
– Program szybkiego czytania i rozwoju
intelektu dla młodzieży gimnazjalnej.
Poprzez trening szybkiego czytania, technik pamięciowych, twórczego myślenia
i koncentracji uczestnicy kursu nabywają
umiejętności sprawnego pozyskiwania
informacji i budują własną strategię uczenia się. Kursanci przechodzą profesjonalne
szkolenie z autoprezentacji w tym również
przed kamerą. Poznają somatoterapeutyczne procedury pracy z lękiem i złością, tak
aby skutecznie „sprzedać” zdobytą wiedzę.
Przechodzą również trening asertywności,
trening docierania do własnych zasobów
oparty na coachingu oraz poznają podstawy osobistego rozwoju. Wszystko to
w lekkiej formie gier, zabaw i warsztatów.

KWANTOWY UMYSŁ
– Program szybkiego czytania i rozwoju
intelektu dla licealistów, studentów
i dorosłych.
Program ten to kompletny zestaw technik
pozwalający na zbudowanie własnego,
niezwykle skutecznego, systemu przyspieszonego uczenia się. System ten ma
służyć nie tylko do zdobywania lepszych
ocen w szkole ale przede wszystkim ma być
narzędziem do pozyskiwania i odkrywania
nowych obszarów wiedzy. Ekonomiści
mówią jasno: - Za parę lat, albo będziesz
potrafił i lubił się uczyć oraz rozwijać,
albo trudno będzie Ci konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
„Efektem ubocznym” treningu szybkiego
czytania jest znakomity refleks intele-

ktualny. Żeby nauczyć się szybko czytać,
trzeba odkryć własne możliwości i talenty. Dlatego na kursie w Akademii Nauki
poznasz również wiele technik, które mają
swoje korzenie w coachingu i mentoringu.

www.przedszkola.naturalnazabawawczytanie.pl
Zapraszamy wszystkie przedszkola do współpracy.
BIULETYN AKADEMII NAUKI
77

7

cykl bezpłatnych warsztatów i lekcji pokazowych

poniedziałek

18 października 2010

17.30 – 18.45 GIMNAZJALISTA Z KLASĄ - techniki szybkiego czytania i autoprezentacji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i młodzieży gimnazjalnej.

środa

20 października 2010

16.15 – 17.00 MĄDRE DZIECKO – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 7 i 8 lat.
17.15 – 18.00 MĄDRE DZIECKO – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 9 - 10 lat.
18.15 – 19.00 UCZEŃ Z CHARAKTEREM – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 11 i 12 lat.

czwartek

21 października 2010

16.15 – 17.00 MAŁY ODKRYWCA - jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.
17.15 – 18.00 MAŁY ODKRYWCA - jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.
17.00 – 18.15 KWANTOWY UMYSŁ - techniki szybkiego czytania dla młodzieży i dorosłych.
Lekcja pokazowa i warsztaty.

Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc
tel. 61 66 38 700
Akademia Nauki
ul. Ratajczaka 35/6
61-816 Poznań
www.akademianauki.pl

