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Każde dziecko posiada naturalny dar
uczenia się. Mózg dziecka reaguje na
wszystkie bodźce i doznania z otocze-
nia i odtwarza je w postaci połączeń
pomiędzy swoimi komórkami. wszystko
to, co dziecko wącha, dotyka, bada
językiem, widzi i słyszy, wpływa na to
w jaki sposób mózg tworzy nowe połą-
czenia i doskonali sam siebie.
Gdyby komputer na twoim biurku działał
tak jak mózg małego dziecka, to z każdą
minutą używania i z każdym wstukanym
na klawiaturze słowem stawałby się
coraz doskonalszym edytorem tekstów.
Po kilku latach twój komputer sam pisał-
by teksty. Gdybyś po tych wszystkich
latach otworzył go, ułożenia krzemo-

DAR UCZENIA SIĘ

wych procesorów i obwodów byłoby
całkiem inne niż tuż po jego kupnie.
Dorosły mózg jest gąszczem połączeń,
szacuje się, że jest ich biliard (1000
bilonów). Wzór połączeń w twoim
mózgu, ich jakość i ilość, określa ciebie,
jako konkretną osobę. Sami uczestni-
czymy w budowie naszych mózgów,
a historia naszych doświadczeń tworzy
jedyny i niepowtarzalny wzór połączeń.
Wzór ten można wzbogacać i można
go zmieniać.
Każdy człowiek otrzymał od natury
przepiękny dar – dar uczenia się. Od
ciebie zależy, jak go wykorzystujesz.
Od nas wszystkich zależy, jak z niego
będą korzystały dzieci. Warto zrobić

Pewnego zimowego wieczoru, właśnie gdy słońce, przepysznie czerwone układało się do snu, nagle ponad linią
drzew pokazał się klucz przepięknych, wielkich ptaków. Biel ich piór raziła w oczy, a długie szyje majestatycznie
falowały w powietrzu... Wspaniałe, szeroko rozpostarte skrzydła niosły je na południe, daleko od zimowych
chłodów... Kaczątko nigdy nie widziało czegoś równie cudownego.
JAN CHRISTIAN ANDERSEN, Brzydkie kaczątko.
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wszystko, żeby żadne dziecko nie utra-
ciło tego daru... Warto zrobić wszystko,
żeby odnaleźć ten dar w sobie... Więc
załóż własny ogród, zamiast czekać,
aż ktoś przyniesie ci kwiaty...
Szanowni Państwo. Oddajemy do rąk
Państwa kolejny biuletyn Akademii Nau-
ki „Nowa edukacja”. W tym numerze
pragniemy przybliżyć zagadnienie ucze-
nia się dzieci i pewnych ograniczeń wyni-
kających ze stosowania nieadekwatnych
już w dzisiejszym świecie założeń doty-
czących edukacji dzieci i młodzieży.
Mamy nadzieję, że i tym razem treści
zawarte w biuletynie spotkają się z Pań-
stwa zainteresowaniem. Życzymy miłych
wrażeń podczas czytania.

Po chwili uczysz się subtelnej różnicy
między podaniem dłoni i spętaniem duszy.
Uczysz się, że miłość nie oznacza przychylności,
a być z kimś nie oznacza bezpieczeństwa.
Uczysz się przyjmować porażkę
z podniesionym czołem, z otwartymi oczami,
jak uczeń wdzięczny za lekcję,
nie zaś jak nadąsane dziecko.
I uczysz się, że w mroku walki,
w zwątpieniu i pogodzeniu powstaje w Tobie
nowe życie.
I uczysz się, że nawet promień słońca parzy,
gdy zbył długo cię dotyka.
Więc załóż własny ogród,
zamiast czekać, aż ktoś przyniesie Ci kwiaty.
Naprawdę jesteś silny. Naprawdę jesteś
wartościowy,
uczysz się, uczysz bezustannie...
To pewne jak nadejście świtu...  uczysz się
AUTOR NIEZNANY
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Dzieci żyją w świecie, który zalewany
jest potokiem informacji. Zasób wiedzy,
którą dysponujemy jako ludzkość, pod-
waja się co 10 lat. Tylko w ostatniej
dekadzie ubiegłego wieku zgroma-
dziliśmy więcej wiedzy niż w ciągu całej
historii ludzkości. Codziennie niemal
słyszymy o nowych osiągnięciach i od-
kryciach. Możliwości komputerów pod-
wajają się co 18 miesięcy, Internetu –
co rok. Niemal codziennie słyszymy
o nowych osiągnięciach w dziedzinie
techniki komputerowej, telekomunikacji,
biotechnologii i w badaniach przestrze-
ni kosmicznej.
Nietrudno zauważyć, że środowisko,
w którym wychowują się nasze dzieci
znacznie różni się od tego, w którym
my się wychowywaliśmy. Telewizja sate-

litarna, Internet, edukacyjne gry kompu-
terowe, pięknie wydane i zilustrowane
książeczki, oddziałują na umysły na-
szych dzieci. Dzisiaj dzieci posiadają
znacznie większy zakres wiedzy i infor-
macji, niż my, kiedy byliśmy w ich wieku.
Gdybyśmy zmniejszyli się do wieku
naszego dziecka i gdybyśmy dyspo-
nowali taką wiedzą, jaką dyspono-
waliśmy 20 lat temu, to okazałoby się,
że przy naszych dzieciach, jesteśmy
„troszkę” zacofani.
Środowisko informacji oddziałuje na
dziecko. Czy obecny przepływ wiedzy
wyczerpuje możliwości dzieci? Absolut-
nie nie. Gdyby nasze dzieci urodziły
się w kraju wielojęzycznym, znałyby
jeszcze dodatkowo kilka języków. Bez
wysiłku.

Dzisiejsze dzieci pokazują nam, jak po-
tężnymi mechanizmami uczenia się dys-
ponuje ludzki umysł. Ale czy tylko dzieci
są dowodem na to? Oczywiście, że
nie. Również my potwierdzamy istnienie
tych mechanizmów. Przecież dzisiaj tak-
że dysponujemy kilkakrotnie większym
zasobem wiedzy i informacji niż nasi
rodzice, kiedy byli w naszym wieku.
Każdy mózg jest inteligentny:)
Jednak mimo tak potężnych mecha-
nizmów, w jakie wyposażony jest ludzki
umysł, wiele dzieci przeżywa w szkole
wiele napięć i stresów. Wydaje się, że
podstawy programów i metod edukacyj-
nych, przestają być adekwatne dla dzie-
ci wychowanych we współczesnym śro-
dowisku. Poniżej przedstawiamy garść
refleksji na ten temat.

Dziecko
w świecie
informacji

Zainteresowania małych dzieci
i dzieci w wieku szkolnym
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-
szkolnym wykazują duże zainteresowa-
nie problemami przyrodniczymi. Każdy
z nas musiał kiedyś odpowiadać dziecku
na niezliczone pytania dotyczące ota-
czających nas zjawisk. Bogato ilustro-
wane książeczki o tematyce przyrodni-
czej są uwielbiane przez dzieci, a me-
dia emitujące programy o tej tematyce
należą do ulubionych. Bywa jednak
często tak, że początkowa fascynacja
otaczającym światem i chęć poznawania
problemów przyrodniczych nie jest zbyt
poważnie traktowana przez dorosłych.
Naukowcy twierdzą, że jeżeli nie pod-
trzymamy tej chęci obserwacji i pozna-
wania otaczającego świata, zaintere-

Dziecko rozwijające się
we współczesnym świecie

sowanie dzieci tymi zagadnieniami
może wygasnąć – być może, na zawsze.
Aktualny system nauczania zdaje się
nie docenić młodszych dzieci i ich zain-
teresowań. Próbując wykryć powody ta-
kiego stanu rzeczy natrafia się na argu-
menty psychologii rozwoju i nauczania.
Jean Piaget – pionier duchowych
etapów rozwoju dziecka
Do grona najważniejszych psychologów
rozwojowych mających wpływ na nasz
system nauczania zalicza się na pewno
szwajcarskiego psychologa Jeana Pia-
geta (1896-1980), który w swoich licz-
nych badaniach zajmował się „rozwo-
jem poznawania” u dzieci. W swoich
studiach Piaget doszedł do pewnych
wniosków, które znane są jako „teoria
stadiów Piageta”.

Według niego przez pierwsze dwa lata
życia przeważa w rozwoju dziecka faza
sensoryczno-motoryczna, związana
z dotykiem, czuciem i wytwarzaniem
motoryki, która w następnym etapie,
mniej więcej do siódmego roku życia,
zastępowana jest przez fazę kształto-
wania operacji, kiedy to dziecko używa
słów związanych ściśle z daną sytuacją
i myśli za pomocą obrazów. Dzieci
w tym okresie nie są jeszcze w stanie
tworzyć logicznych związków składnio-
wych typu: „Jeśli..., to wtedy...” ani
związków przyczynowych. Udaje im się
to dopiero w następnej fazie, trwającej
od 8 do 12 roku życia, którą Piaget
nazwał fazą konkretnych operacji
intelektualnych, co oznacza, że dziecko
potrafi na podstawie konkretnych treści

Ponieważ wiedza jest powszechnie dostępna, nie ma
usprawiedliwienia dla niekompetencji i nieskuteczności.
Nie będzie już krajów „biednych”. Będą tylko zacofane
i niedouczone. To samo będzie dotyczyło poszczególnych firm
i wszelkiego rodzaju organizacji. To samo będzie też
prawdziwe w odniesieniu do każdego człowieka z osobna.
F. Drucker

”
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Całkiem inny w stosunku do teorii Pia-
geta przebieg rozwoju człowieka przed-
stawia koncepcja Erika Eriksona. Poję-
cie rozwoju nie jest ograniczone tylko
do psychicznych struktur, lecz zawiera
również inne, konieczne dla rozwijania
osobowości składniki.
Zasada wzrostu
Podstawą ludzkiego rozwoju jest, wg
Eriksona, zasada wzrostu, którą można
obserwować we wszystkich organizmach
– „wszystko, co rośnie, ma plan, który
wypełniają poszczególne części, przy
czym każda część przechodzi czas prze-
wagi, aż wszystkie części staną się
funkcjonującą całością”. Tak jak wzrost
organizmu następuje w określonym tem-
pie i określonej kolejności, np. rozkwi-
tanie kwiatu tulipana z cebulki, w taki
sam sposób przebiega rozwój osobo-
wości – również w wieku dorosłym.
Erikson wyróżnia:
„Wiek zabawy” – odpowiada on mniej
więcej wiekowi przedszkolnemu i na-
stępuje bezpośrednio po „wieku dzie-
cięcym”. Wiek ten charakteryzuje się

wzmocnieniem mięśni oraz rozwojem
umiejętności biegania. Rośnie też goto-
wość dziecka do mierzenia swych sił
z siłami dorosłych, przede wszystkim,
oczywiście, rodziców. Decydujące zna-
czenie ma to, że wraz ze wzrostem
własnej „inicjatywy” u dziecka, wzrasta
również potrzeba rywalizacji. Erikson
opisał ją w następujący sposób: „Po-
winno dążyć się do tego, aby dziecko
w tym czasie, więcej niż kiedykolwiek
indziej, chciało się uczyć, zwracać się
nie tylko do ludzi, ale i do rzeczy w po-
szukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je
pytania. Dziecko w tym wieku jest w sta-
nie bez problemów współpracować
z nauczycielami, kierując się chęcią zdo-
bywania wiedzy”.
Gdy dziecko osiągnie wiek trzynastu
czy czternastu lat, przestanie się intere-
sować sprawami, które je fascynowały
we wczesnym dzieciństwie. Nauka che-
mii i fizyki rozpoczyna się wtedy, gdy
dzieci przeżywają okres dojrzewania.
Z kolei ta „fizyczna rewolucja – jak
twierdzi Erikson – prowadzi do tego,

że człowiek w pierwszym rzędzie zajmu-
je się umacnianiem roli społecznej”.
Dla młodzieży najważniejsza jest wtedy
własna tożsamość, określenie siebie
i swojej roli w społeczeństwie (psy-
chologia, socjologia), a nie zagad-
nienia, które interesowały ją w wieku
przedszkolnym.
W Akademii Nauki również zetknęliśmy
się z tym problemem. Kilka lat temu,
kiedy zaczęliśmy prezentować dzieciom
11 i 12 letnim wiedzę i eksperymenty
dotyczące zjawisk z dziedziny biologii,
fizyki i chemii, które to zjawiska nie są
jeszcze omawiane w tym wieku w szko-
le, okazało się, że nie wzbudza to u nich
dużego zainteresowania. To, czym jesz-
cze zachwycały się dzieci dziewięcio
i dziesięcioletnie, zupełnie nie intere-
sowało już jedenastolatków. Natomiast
dzieci te, bardzo chętnie uczestniczyły
we wszelkiego rodzaju zajęciach doty-
czących psychologii i z zaangażowaniem
wykonywały ćwiczenia, które były propo-
nowane licealistom.

Erik Erikson –
prekursor uzasadnionego
psychoanalitycznie rozwoju

wyciągnąć logiczne wnioski. Ostatnia
faza – abstrakcyjnych operacji intelek-
tualnych umożliwia logiczne i samo-
dzielne myślenie, które staje się twórcze
i abstrakcyjne.
Zdumiewające sześciolatki
Od czasu badań przeprowadzonych
przez Piageta upłynęło kilkadziesiąt lat
(Piaget zapoczątkował swoje badania
przeszło 70 lat temu), w czasie których
środowisko dziecięce zrewolucjoni-
zowało się przez wpływ mediów, rosną-
cy postęp techniczny, szybsze możli-
wości rozwoju i inne formy współżycia

społecznego. Uważa się, że te zmienio-
ne warunki wzrastania mają również
wpływ na psychiczny rozwój dziecka.
Liczne badania dowodzą, że pierwsze
etapy rozwoju znacznie się skróciły.
Przypuszcza się, że współcześnie już
czterolatek jest zdolny do konkretnych
operacji intelektualnych. Ponadto dal-
sze badania wykazały, że ostatnia faza

rozwoju, która według Piageta rozpo-
czyna się w dwunastym roku życia,
obecnie zostaje osiągnięta przez pięcio-
i sześciolatków. Dlatego system eduka-
cyjny, który oparty jest na założeniach
Piageta coraz bardziej rozmija się
z potrzebami dzieci.
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W tym miejscu, chcielibyśmy podzielić
się naszymi doświadczeniami i efekta-
mi naszych kursów. Jednocześnie prag-
niemy zainspirować państwa, do włas-
nej podróży w świat możliwości i zainte-
resowań dzieci, adekwatnych do ich
rozwoju. Nie jest to podróż najłatwiej-
sza, ale zapewniamy, że wybierając się
w nią ze swoimi dziećmi, czeka Państwa
wiele fascynujących przeżyć i cieka-
wych odkryć.

Celem każdego z naszych programów,
jest nauczenie czytania lub podniesie-
nie jego sprawności. Uważamy, że czy-
tanie jest jednym z głównych źródeł
pozyskiwania wiedzy, niezbędnym
narzędziem, którym musi dysponować
każde dziecko. Rozwój tej umiejętności
korzystnie wpływa na rozwój całego
aparatu intelektualnego dziecka.

Dziecko w Akademii Nauki
Naukę czytania dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym traktujemy jako
proces twórczy. Dlatego dzieci są za-
angażowane w uczenie się nie tylko
intelektualnie, ale również emocjo-
nalnie. Rozwijają kreatywność i zaspo-
kajają swoją olbrzymią ciekawość
wykonując eksperymenty i poznając cie-
kawą wiedzę.

Program Mały Odkrywca
dla dzieci 3 i 4 letnich
W programie dla dzieci młodszych
pojawia się postać tajemniczego
„Zaczarowanego Zajączka”. Zajączek,
pisząc listy do dzieci, inspiruje je do
poznawania zjawisk i wyjaśnia różne
ciekawe dla dziecka zagadnienia. Dzie-
ci doświadczają jego obecności, cho-
ciaż nigdy go nie zobaczą, gdyż Zają-
czek wykonuje drobne gesty w stronę
dzieci, np. zostawia im w butach cukierki.
Dzieci pomagają Zajączkowi rozwią-
zywać różne problemy, np. rysują paś-
nik dla sarny, która jest głodna w lesie,
rozmrażają bryłkę lodu i doradzają
smarowanie kremem rączek eskimoskim
dzieciom przed wyjściem na mróz –
oczywiście robiąc wcześniej odpowied-
nie eksperymenty.
Zajączek inspiruje maluchy do przepro-
wadzania eksperymentów i badań. Nie-
które z nich obrazują celowość codzien-
nych, drobnych działań – obserwacja
napięcia powierzchniowego, ekspery-
ment z olejem i z wodą mydlaną, ukazu-
je maluchom zasady higieny osobistej
i konieczność mycia rączek. Ekspery-
ment ze śliną i chlebem pokazuje, że
warto myć zęby po posiłku. Demonstra-
cja przemiany energii elektrycznej i kine-
stetycznej w energię cieplną i uświado-
mienie dzieciom ciepła ich ciała, obra-
zuje konieczność ochrony tego ciepła
i sensowność ubierania się.
Podczas zajęć jest dużo ruchu. Dzieci
utrwalają wyrazy, nosząc je zawieszone

na szyi, skacząc po nich jak po kamie-
niach np. przechodząc przez rwący
strumień, bawiąc się w ciepło/zimno
czy w chowanego.
Maluchy poznają literki, ale tylko w wy-
razach, z którymi są związane emocjo-
nalnie, np. pierwsza litera swojego
imienia, imienia mamy i taty.
Podczas nauki czytania książeczek wy-
stępują elementy dramy, gdyż to nie
dzieci uczą się czytać a... misie. Dzieci
ucząc swoje misie czytania same mimo-
wolnie się uczą:))
Program Mały Odkrywca
dla dzieci 5 i 6 letnich
Program dla dzieci starszych jest logicz-
nie skonstruowaną grą przygodową,
w której dzieci uczestniczą przez cały rok.
Dzieci starsze stają się podróżnikami,
którzy znaleźli się na bezludnej wyspie.
Na wyspie znajdują klucz, który prze-
nosi ich w czasie i przestrzeni. Dzieci
odbywają podróż, podczas której,
poznają różne kontynenty, kulturę żyją-
cych tam ludzi i obyczaje. Dzieci od-
grywają szereg „mini dram”. Drama,
czyli odegranie roli, którą dziecko samo
dla siebie wymyśliło, jest swoistą okazją
dla dziecka, do skontaktowania się tą
częścią siebie, która zazwyczaj nie jest
eksponowana w codziennym życiu.
Dzieci przebierają się, wykonując dla
siebie stroje z kawałków materiałów,
malują twarze. Pamiętam, jak kiedyś
do Akademii przyszła matka z nieśmia-
łym dzieckiem. To „nieśmiałe” dziecko,
na własnych plecach, wyciągało wszyst-

kie dzieci na „brzeg” podczas odgrywa-
nia sceny „awarii samolotu na bezlud-
nej wyspie”.
Dzieci mają również możliwość w różny
sposób wyrazić siebie i głębiej uświado-
mić sobie swoje własne „ja”. Malują
swój herb, będąc rycerzami, tworzą swój
talizman w Afryce czy przybierają in-
diańskie imię, które najlepiej określa
jakąś cechę ich charakteru.
Również i tutaj jest dużo ruchu, zabaw li-
terkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki
do pisania, np. piszą listy do rodziców,
rozwijają spostrzegawczość, twórczość
i kreatywność.
Dzięki wiedzy, którą nabywają, pod-
różnicy pomagają tubylczej ludności,
która w zamian wskazuje im drogę
w dalszej podróży. Dlatego podczas
zajęć wykonywanych jest dużo ekspery-
mentów, które wyjaśniają różne zjawiska
chemiczne i fizyczne, z którymi stykamy
się na co dzień.
Na przykład, żeby uratować afrykańską
wioskę przed czarami złego czarodzie-
ja, dzieci muszą spowodować, żeby dwie
piłeczki do ping-ponga zawieszone na
nitkach zetknęły się ze sobą. Nie moż-
na ich jednak niczym dotknąć! Rozwią-
zaniem jest dmuchnięcie między ping-
pongi. Ruch powietrza zmniejsza ciśnie-
nie między nimi i piłeczki stykają się ze so-
bą. Aby znaleźć to rozwiązanie, dzieci
poznają zasady aerodynamiki, robią eks-
perymenty, które pokazują im, dlaczego
samolot lata, jak zmienia się ciśnienie
powietrza, kiedy jest ono w ruchu.

Dzieci w wieku przedszkolnym –
ciekawi i żądni wiedzy badacze przyrody
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Wskazówki dla rodziców. Również wy
możecie zacząć pisać do swojego
dziecka listy od tajemniczego zajączka
i inspirować w ten sposób dziecko do
poznawania zjawisk. W ten sposób
dziecko będzie doświadczało w prak-
tyce wartości czytania i pisania. Na ryn-
ku księgarskim jest teraz dużo książek
przedstawiających eksperymenty dla
dzieci. Warto robić je w domu. Jeżeli
dziecko zadaje pytania, starajmy się

odpowiadać rzeczowo. Odpowiedzi
możemy szukać w Internecie czy w en-
cyklopediach. W księgarniach można
zakupić ilustrowaną encyklopedię dla
dzieci. Jest również cała seria książek
z cyklu „Dlaczego...”. Oczywiście nie
samą wiedzą żyje człowiek. W tym wieku
należy czytać dziecku wszelkie przezna-
czone dla niego książeczki „Kubuś Pu-
chatek” czy „Słoń Trąbalski”. Dzieciom
czteroletnim można pokusić się o czyta-

nie bajek o emocjach, np. „Smok Lubomił
i tajemnice złości” – cała seria tego ty-
pu wydana jest przez Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne. Dzieciom 5
i 6 letnim można zaproponować już
poważniejszą literaturę, np. „Dzieci
z Bullerbyn”, „Pipi Langstrumpf” czy
„Tajemniczy ogród”. Warto podążać
za dzieckiem w jego fantazjach i zaba-
wach, odgrywać z dzieckiem mini dra-
my, których dziecko jest reżyserem.

PRE Mądre Dziecko
dla dzieci z klasy 1
Jest to program specjalnie skonstru-
owany dla dzieci, które po raz pierwszy
pójdą do szkoły i które stawiają dopiero
pierwsze kroki na ścieżce czytania.
Osnowę programu tworzą tematy pre-
zentujące dzieciom wiedzę o otacza-
jącym świecie. Dzięki eksperymentom
i doświadczeniom w dziecku budzi się
pasja poznawania i fascynacji światem,
zadawania pytań, a co za tym idzie –
samodzielnego uczenia się.
Na każdych zajęciach dziecko może
zobaczyć lub samodzielnie poekspery-
mentować na kilka niekiedy sposobów
z określonym zjawiskiem przyrodni-
czym. Ma okazję zbudować silnik elekt-
ryczny, stopić cynę, (aby dowiedzieć się,
jak dawniej robiono miecze i co to jest
punkt topnienia), zaobserwować parowa-
nie wody i osadzanie się kryształów soli.
Dzieci produkują dwutlenek węgla, robią
z niego gaśnicę i obserwują go w swoim
oddechu. Dowiadują się również, że to
właśnie dzięki dwutlenkowi węgla rośnie
ciasto (pieczemy wtedy pyszne bułeczki).
Wulkan wyrzucający lawę i zmieniające
kolor w „magiczny” sposób płyny uka-
zują dziecku reakcje chemiczne kwasów
i zasad.
Fizyka i chemia stają się dla dziecka
dzięki takim zajęciom bliskie. Dziecko
buduje w sobie przekonanie, że ota-
czający świat jest ciekawy, a pozna-
wanie go jest fascynującą grą.
Ponieważ dziecko uczy się całym cia-
łem, ma okazję zaangażować i włą-
czyć wszystkie swoje zmysły – pokazuje
pantomimy, rysuje i lepi z plasteliny.
Dziecko poradzi sobie w szkole i życiu,

Dzieci w wieku szkolnym –
wytrwali poszukiwacze wiedzy

jeśli będzie posiadało wewnętrzne
przekonanie – „dam sobie radę, mam
wystarczająco dużo zasobów, talentów,
żeby sobie zawsze poradzić”.
Dzieci słuchają krótkich bajek terapeu-
tycznych, które wprowadzają je do ryso-
wania i uświadamiania sobie swoich
mocnych stron, zalet.
Dzieci uwielbiają te zajęcia. Kiedyś wy-
chodzące z zajęć rozradowane dziecko
zapytało czekającego rodzica: „Mamo,
jesteś pewna, że my nie powinniśmy tu
przychodzić codziennie? Może zapytaj-
my się w sekretariacie”.

JU-JITSU słowne...  Chciałbym Was
nauczyć kilku chwytów Ju-Jitsu (czyt. dżu-
dżitsu). Ale nie będzie to zwykle ju jitsu.
To będzie słowne ju jitsu. Czy wiecie o
tym, że jest słowne ju jitsu? Czy chcecie
się nauczyć?
Czy słowa mogą ranić? Czy ktoś może
nas zranić słowami tak, że będzie
gorzej boleć niż gdyby nas kopnął? Ju
jitsu słowne ma nam pomóc w tym,
żeby nikt nie mógł nas zranić. Jest kilka
niezawodnych chwytów ju jitsu, które
pomogą ci wtedy, kiedy ktoś będzie
chciał cię zranić. Dzięki tym chwytom,
ty na to już nie pozwolisz.
Na początek potrzebujesz zrozumieć
jedną rzecz. Wyciągnij palec wskazują-
cy, tak jakbyś wskazywał na kogoś.
Zobacz teraz, że jeden palec wskazuje
na kogoś, a trzy palce wskazują na
ciebie samego. Widzisz to? Zawsze
pamiętaj, że jeżeli ktoś mówi, że jesteś
głupi, to sam jest 3 razy głupszy:) Dla-
tego, jeśli ktoś mówi, że jesteś taki czy
owaki, możesz się z tego śmiać. Śmiej
się z tego, bo wiesz, że trzy palce wska-

zują na tego, kto cię krytykuje. Dlatego
możesz się tym nie przejmować i cał-
kowicie się odprężyć. Ktoś ci mówi, że
jesteś głupi, a ty się śmiejesz, bo wiesz,
że trzy palce wskazują na niego same-
go. A on nie wie, dlaczego ty się śmie-
jesz. A kiedy ty kogoś wyzywasz? Wtedy
te trzy palce wskazują na Ciebie.

Mądre Dziecko
– dla dzieci z klas 2, 3 i 4
Ten program kładzie większy nacisk
na rozwijanie umiejętności szkolnych.
Dzieci zaczynają czynić wprawki do po-
sługiwania się umysłowymi narzędziami,
które pomagają w opanowaniu szkol-
nego materiału. W zakres kursu wchodzą
mapy myśli, techniki pamięciowe i szyb-
kie czytanie.
Również i ten program stwarza warunki,
aby dziecko doświadczało złożoności
świata: każde spotkanie to ekspery-
ment, doświadczenie, obserwacja.
Dzieci mają do dyspozycji skamienia-
łości i minerały, rysują węglem. Przy
temacie o dinozaurach dziecko robi
własny park jurajski, o Afryce – tańczy-
my tańce afrykańskie, robimy maski
i bębenki. Oglądamy rośliny owado-
żerne oraz zadziwiającą roślinę pustyn-
ną, która z zasuszonego kłębka w kilka
godzin przemienia się w zielony gąszcz.
Dziecko poznaje zasadę działania m.in.
silnika odrzutowego, termometru, apa-
ratu fotograficznego (budujemy proste
modele tych urządzeń). Dowiaduje się,
jak powstają chmury, co to jest dźwięk
i światło, jak to się dzieje, że samolot
nie spada i skąd się bierze tęcza. Pro-
dukujemy wodór i obserwujemy zjawis-
ko fotosyntezy.
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Zajęcia są tak skonstruowane, żeby
uruchomić możliwie wszystkie zmysły.
Wplatamy gimnastykę równoważącą
ciało-umysł – poprzez kinezjologię, któ-
ra również ma działanie harmonizujące
półkule mózgu. Rysowanie, obrazy, ko-
lor i ruch mogą pomóc w uczeniu się,
stąd dziecko uczy się ortografii np. ska-
cząc po słowach, robiąc wygibasy z cia-
ła, pantomimy czy kodując słowo pro-
blemowe w rebus.
Rozwój społeczny dziecka wspomaga
blok zabaw intergracyjnych, podnoszą-
cych umiejętności komunikacyjne.
Również tutaj pracujemy nad dotarciem
do zasobów dziecka, czyli nad budo-
waniem jego wewnętrznego przekona-
nia „dam sobie radę”. Realizujemy to
poprzez warsztaty, ćwiczenia i zabawy.

Wskazówki dla rodziców – dla dzieci
w tym wieku, eksperymentów nigdy
dość. Można dziecku zakupić gotowe
zestawy do eksperymentowania (zesta-
wy MEHANO zawierają od 150 do 300
eksperymentów, a ich koszt waha się
w granicach 100 złotych). Dzieciom
można czytać już bardziej zaawanso-
waną literaturę (oczywiście oprócz tej,
którą dziecko samo preferuje), np.
„Ania z Zielonego Wzgórza” – dla
dziewczynek, „Winetou”, „Czarna Ręka
na tropie” czy „Tomek w krainie kan-
gurów” – dla chłopców. Jeżeli dzieckow
tym wieku ma problemy z czytaniem,
zachęcamy je do czytania komiksów (wy-
chodząc z założenia, że lepsze komiksy
niż nic). Nadal czytamy bajki terapeu-
tyczne i opowieści z morałem, np. „Bal-
sam dla duszy dziecka”, wyd. Rebis.

Czarne baloniki są równie dobre
Mały czarny chłopczyk obserwował
mężczyznę z balonikami na wiejskim
jarmarku. Mężczyzna był najwidoczniej
dobrym sprzedawcą, ponieważ uwolnił
czerwony balonik z uwięzi, żeby poszy-
bował wysoko w powietrze, przyciągając
w ten sposób tłum przyszłych młodych
klientów.
Potem uwolnił balon niebieski, potem żółty
i biały. Wszystkie poszybowały w niebo,
aż zniknęły. Czarny chłopczyk stał długo,
patrząc na czarny balon, a potem zapytał:
„Proszę pana, gdyby pan spuścił czarny,
czy poleciałby tak wysoko jak pozostałe”?
Mężczyzna z balonami uśmiechnął się
do dziecka ze zrozumieniem. Zerwał
sznurek, który trzymał w miejscu czarny
balon i gdy poszybował do góry,
powiedział: „To nie kolor, synu. Unosi
go to, co jest w środku”.

Niezwykle inteligentni i posiadający
fascynującą wiedzę. Cel, który z nimi
realizujemy to opanowanie szybkiego
czytania, oraz wykształcenie umiejęt-
ności zaangażowania i wykorzystania
własnych intelektualnych możliwości do
szybszego i bardziej racjonalnego ucze-
nia się. Dlatego efektem treningu jest
opanowanie szeregu nawyków, które
składają się na naturalny, zintegrowany

system uczenia się. Również i w tym
programie jest dużo psychologii. Lice-
aliści i studenci poznają psychologiczne
sztuczki, które pomagają im skutecznie
zdawać egzaminy. Uważamy, że zda-
wanie egzaminów to prawdziwa sztuka.
Ludzie, którzy tę sztukę opanują lepiej
sobie radzą w każdej sytuacji – w życiu
zawodowym, w relacjach z innymi, w zwią-
zkach, w załatwianiu spraw zwykłych,

w kontaktach w urzędach, w robieniu
zakupów itd.
Bez względu na to, czy uważamy, że
jedni mają większy talent do radzenia
sobie w takich sytuacjach, a inni go nie
mają, to dobra wiadomość dla wszyst-
kich – te umiejętności można wytreno-
wać. Można się tego nauczyć, mało
tego – można to zrobić dobrze się przy
tym bawiąc i zrobić to szybko.

Licealiści i studenci – myślenie o przyszłości

Mądre Dziecko
dla dzieci z klas 5 i 6
Dzieci te uważają, że są już w przed-
dzień wejścia w dorosłość, dlatego wy-
magają specjalnego, poważnego trakto-
wania siebie, swoich emocji i przeżyć.
Program dla nich jest zaawansowanym
treningiem szybkiego czytania i technik
pamięciowych. Podczas zajęć dzieci
uczą się zapamiętywać technikami pa-
mięciowymi materiały, które później bę-
dą przerabiać w szkole.

Uczeń z charakterem – program
dla młodzieży gimnazjalnej
Gimnazjaliści – bystrzy, inteligentni, czę-
sto zaskakujący swoimi opiniami. Zafas-
cynowani swoimi możliwościami, kiedy
zaczynają szybko czytać i poznają tech-
niki pamięciowe. Zainteresowani wszyst-
kim tym, co powoduje, że są skuteczni
w szkole. I poważnie zainteresowani
psychologią. Gimnazjaliści z wielką chę-
cią realizują wszelkiego rodzaju war-
sztaty, które pomagają im budować wi-

Młodzi, inteligentni i gniewni
zerunek siebie, poznawać własne emo-
cje i uczucia. Podczas kursu gimnazjali-
ści przechodzą profesjonalne szkolenia
z autoprezentacji i mają występy przed
kamerą, poznają somatoterapeutyczne
procedury radzenia sobie ze stresem,
lękiem i złością. Przechodzą trening aser-
tywności, trening docierania do zaso-
bów oparty na coachingu oraz poznają
podstawy osobistego rozwoju. Wszystko
to w postaci warsztatów, gier i zabaw.

Wskazówki dla rodziców – gimnazjaliści
potrzebują wiedzy z dziedziny psycho-
logii, która pomoże im zrozumieć to, co
aktualnie przeżywają i co przeżywają
ich rodzice:) Warto zakupić kilka książek
z psychologią dla nastolatków i wspólnie
je czytać. Jesteśmy przekonani, że wza-
jemnie odkryjecie wiele ciekawych treści,
które być może wzbogacą wasze wza-
jemne relacje.

Podczas tego programu, przypowieści
z mądrością i metafory, przeplatają się
z fizyką, kosmologią i genetyką. Dzieci
przeprowadzają eksperymenty nauko-
we nie tylko z dziedzin przyrodniczych,
ale również eksperymenty filozoficzne
i psychologiczne. Dzieci również samo-
dzielnie przygotowują swoje próbki, któ-
re na zajęciach obserwują pod mikro-

skopem.
Poprzez warsztaty gry i zabawy dzieci
poznają prawa rządzące naszymi emoc-
jami i uczuciami. Poznają procedury
pracy z emocjami, uczą się asertywnych
zachowań. Odkrywają pozytywny obraz
siebie, posługując się technikami mające
swoje korzenie w coachingu. Uczą się,
że to nie kolor unosi w powietrzu...
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· Pogłębiamy współpracę
z przedszkolami. W tym roku
szkolnym około 60 placówek
będzie prowadzić zajęcia nauki
czytania przez zabawę Mały
Odkrywca, według programu
Akademii Nauki.

· W najbliższym roku szkolnym
również planujemy cykl
bezpłatnych warsztatów dla
nauczycieli w ramach kampanii
„Szkoła 2010”. W poprzednim
roku wzięło w nich udział 2131
nauczycieli z 17 miast.

· Od września wprowadzamy
język francuski dla dzieci
w wieku przedszkolnym.

· W tym roku szkolnym młodzież
i dorośli uczący się z nami
języków obcych metodą
Future Learning, otrzymają
materiał językowy do odsłuchu
i relaksu, nagrany
na odtwarzaczu mp3,
co dodatkowo zwiększy
skuteczność uczenia się.

· Od września rozpoczynają pracę
nasze nowe ośrodki w Bochni,
Tczewie, Malborku, Wadowicach,
Katowicach, Jastrzębiu, Pszczynie
i w Rudzie Śląskiej.
Razem z nowo powstałymi
Akademia Nauki posiada filie
w 45 miastach na terenie
całej Polski.

Kiedy najszybciej uczymy się języka?
Oczywiście! Kiedy jesteśmy za granicą.
Dzieje się tak, dlatego że nieustannie
przebywamy w środowisku języka obce-
go. Mimo tego, że chodząc po ulicach,
przyglądając się wystawom, nie zwra-
camy uwagi na język, mózg nasz nie-
ustannie rejestruje wszystko, co się wokół
nas dzieje i reaguje na to zmianą w struk-
turach neuronów. Mózg uczy się nawet
wtedy, kiedy nie jesteśmy tego świadomi.

Ta swoista cecha naszego mózgu ujaw-
nia się w naszym życiu bardzo wcześ-
nie. Jeśli kobieta w 6. miesiącu ciąży
wyjedzie do Anglii i wróci do Polski do-
piero w przeddzień porodu, to mimo
że dziecko urodzi się w Polsce, w struk-
turach jego mózgu pierwszym (domi-
nującym) językiem będzie język angiel-
ski, język polski zaś będzie językiem
wtórnym (drugim). Dzięki tej niezwykłej
zdolności naszego mózgu nauczyliśmy
się języka ojczystego bez wysiłku,
w sposób naturalny i szybki.

Metoda FL oparta jest na dogłębnej
znajomości psychologii uczenia się.
Świetnie nadaje się dla osób dorosłych
i młodzieży szkolnej. Uruchamia i akty-

wizuje naturalne predyspozycje i możli-
wości uczenia się języków obcych, które
posiada każdy człowiek. Dzięki stosowa-
nym technikom nauka staje się łatwiej-
sza i szybsza. FL jest metodą alterna-
tywną w stosunku do masowych, biernych,
mechanicznych metod uczenia języka.

Zajęcia wyglądają tu zupełnie inaczej.
Dzieje się tak dzięki dramie. Drama
wyzwala emocje, łamie schematy, wyz-
wala ukryte potencjały. Podczas zajęć
jest dużo śmiechu, krzyku i pisku. Ławki
lądują pod ścianą a sala zamienia się
w teatr, w którym scenariusz nagle urywa
się, a kursanci zaangażowani emocjo-
nalnie reagują twórczo i spontanicznie.
Kiedy jesteś za granicą i kelner z bez-
czelnym uśmieszkiem wydaje ci za mało
reszty, to nie intelekt, ale emocje kierują
twoją wypowiedzią. Drama sprawia, że
nauka języka staje się realna.
Kursanci otrzymują cały materiał języko-
wy na odtwarzaczu mp3, który „odsłu-
chują nie słuchając” podczas wykony-
wania codziennych prac domowych. Ta
swoista, niezaangażowana „kąpiel
słowna” sprawia, że kursanci szybciej
opanowują materiał i aktywniej uczestni-
czą w zajęciach z lektorem.

Future Learning – język inaczej

Magic English

W programie tym, również zawarliśmy
moduł rozwijający inteligencję finan-
sową. Młodzież poprzez gry poznaje me-
chanizmy współczesnej ekonomii i uczy
się budować swój własny przepływ pie-
niędzy. Badanie przeprowadzone w An-
glii wykazały, że osoby, które przecho-
dziły tego typu zajęcia w szkole, w przy-
szłości potrafiły więcej zarabiać i bardziej
racjonalnie organizowały swój budżet
domowy. Są to bardzo ciekawe zajęcia,
które cieszą się powodzeniem nie tylko

u studentów :) Na kurs ten zapraszamy
również dorosłych.

Wskazówki dla rodziców – oprócz psy-
chologii, warto skierować uwagę mło-
dzieży na aspekt rozwoju inteligencji fi-
nansowej. W tym celu można zakupić
książki wydane prze Instytut Praktycznej
Edukacji, np. „Bogaty ojciec, biedny ojciec”
oraz zakupić grę rozwijającą inteligen-
cję finansową „Caschflow”.

Dzieci są geniuszami językowymi. Bez
najmniejszego wysiłku uczą się języka
polskiego. Gdyby nasze dziecko urodzi-
ło się w kraju trójjęzycznym, bez proble-
mu posługiwałoby się trzema językami.
Z wiekiem zdolności te zanikają. Dlate-
go tak ważne jest, by jak najwcześniej
dać dziecku możliwość kontaktu z ję-
zykiem obcym.
Gdy dziecko trafia na dobry program
językowy, gdzie zajęcia prowadzone
są wyłącznie w języku angielskim, oka-
zuje się, że niemal od samego początku

rozumie, co się do niego mówi, ku za-
skoczeniu niektórych dorosłych. Po nie-
długim czasie dzieci same zaczynają
używać pierwszych zwrotów i wyrażeń.
Wiek przedszkolny to okres niezwykłej
plastyczności umysłu dziecka. Każde
zajęcia, w których uczestniczy dziecko
w tym wieku pozostawiają trwałe ślady.
Przedszkolaki uczestniczące w dobrych
programach językowych znacznie lepiej
radzą sobie w szkole z językami obcymi,
mają większą pewność siebie, co prze-
kłada się często na dobre relacje z ró-
wieśnikami i lepsze oceny.

NEWSY



Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc – tel. 66 38 700

SOBOTA oraz NIEDZIELA

10.00 – 10.45 MAGIC ENGLISH. Program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.

10.05 – 11.35 Program UCZEŃ Z CHARAKTEREM – techniki szybkiego czytania i auto-
prezentacji. Warsztat dla rodziców i młodzieży gimnazjalnej.

10.05 – 11.35 FUTURE LEARNING – nowoczesne techniki przyswajania języków obcych.
Warsztat z wykorzystaniem dramy. Prezentacja kursu języka angielskiego.

10.10 – 10.55 Program MAŁY ODKRYWCA. Jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Warsztat dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

10.30 – 11.15 Program MĄDRE DZIECKO – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Warsztat dla rodziców i dzieci w wieku 7 lat.

11.00 – 11.45 MAGIC ENGLISH. Program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.

11.10 – 11.55 Program MAŁY ODKRYWCA. Jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Warsztat dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.

11.30 – 12.15 Program MĄDRE DZIECKO – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Warsztat dla rodziców i dzieci w wieku 8 i 9 lat.

11.45 – 13.15 INFORMACJA – KAPITAŁ XXI w. Techniki szybkiego czytania dla młodzieży
i dorosłych.

11.50 – 13.20 TEEN ENGLISH – Specjalny program nauki języka angielskiego dla nastolatków.
12.00 – 12.45 MAGIC ENGLISH. Program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.
12.15 – 14.45 Wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Nauka czytania

małych dzieci oraz podniesienie sprawności czytania dzieci szkolnych. Warsztat
dla rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych.

12.30 – 13.15 Program MĄDRE DZIECKO – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Warsztat dla rodziców i dzieci w wieku od 10 do 12 lat.

13.00 – 13.45 MAGIC ENGLISH. Program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku od 7
do 11 lat. Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.

13.30 – 15.00 AUTOPREZENTACJA – Sztuka Skutecznego Zdawania Egzaminów. Warsztat
praktycznych umiejętności psychologicznych dla młodzieży i dorosłych.

FESTIWAL NAUKI – po zakończeniu każdego warsztatu jego uczestnicy będą
mogli obejrzeć w specjalnie przygotowanej sali pokaz ciekawych eksperymentów
naukowych.
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