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DOBRE KURSY DLA DZIECI
www.efektywna-nauka.pl

Niemal każdy rodzaj aktywności Twojego dziecka, 
od majsterkowania, poprzez zabawę, do interakcji 
z rodziną i kolegami, wymaga jakiejś formy uczenia 
się. Bez uczenia się, Twoje dziecko nie potra� łoby 
mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby nic 
o swojej rodzinie i przyjaciołach. Dziecko nie miałoby 
wspomnień i planów na przyszłość. Nasze dzieci uczą 
się nieustannie, a ich mózgi są w tej dziedzinie nie-
zwykle sprawnymi ekspertami.
Tysiące naukowych badań potwierdzają fakt, że dzieci 
są doskonałymi naukowcami a ich laboratorium jest 

cały świat.  Jak na naukowców przystało, poznając 
świat nasze pociechy przewidują, co może się stać 
i stawiają hipotezy, następnie obmyślają i wykonują 
eksperymenty, po czym oceniają ich wyniki, a zdoby-
tą wiedzę dodają do stale rosnącej bazy danych ich 
pamięci. Nasi mali naukowcy robią to wszystko 
z naturalną elastycznością, wdziękiem i uporem. 
W niniejszym biuletynie przedstawimy kilka praktycz-
nych wskazówek, jak rozwijać zdolność do uczenia się 
dzieci. Serdecznie zapraszamy do lektury.
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Dziecko, które lubi czytać i czyta, zdobywa dużą 
przewagę nad swoimi nieczytającymi rówieśnikami. 
Czytanie rozwija pamięć, koncentrację i wyobraźnię. 
Kształci możliwości twórcze i podsyca zaciekawienie 
światem. Czytające dziecko szybciej się uczy (pamię-
taj, że nauka dotyczy całokształtu aktywności dziecka.
Samochód jeździ na paliwo. Człowiek myśli i komuni-
kuje się słowami. Im więcej ich zna, bo czyta, tym jest 
mądrzejszy!
Zainspirowanie dziecka do czytania może wymagać 
pracy i cierpliwości, ale na dłuższą metę to jedna 
z najlepszych inwestycji w przyszłość dziecka i przy-
nosi dużo frajdy i radości. 
Rodziców chcących poszerzyć swoją wiedzę na ten 
temat zapraszamy na bezpłatne warsztaty i lekcje 
pokazowe w Akademii Nauki w Olsztynie.

KURS 
EFEKTYWNEJ NAUKI 

Szybkie czytanie 
Techniki pamięciowe
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AKADEMIA NAUKI w OLSZTYNIE 
- dobre kursy dla dzieci

POCHWAL
SWOJE
DZIECKO !

Akademia Nauki w Olsztynie jest oddziałem najwięk-
szej w Polsce sieci edukacyjnej i oferuje kursy efektyw-
nej nauki, szybkiego czytania, technik pamięciowych, 
eksperymentów naukowych i robotyki dla dzieci 
i młodzieży. Absolwenci kursów Akademii należą do 
najlepszych uczniów w klasie, chętnie czytają, mają 
dobrą pamięć i koncentrację.
Akademia Nauki w Olsztynie powstała w 2002 roku 
i prowadzi zajęcia we własnych, dobrze wyposażo-
nych salach szkoleniowych w centrum Olsztyna przy 
ul. Ratuszowej 3/1.  Większość  kursantów wybrało 
kursy Akademii z polecenia swoich przyjaciół i znajo-

Dzieci, to urodzeni odkrywcy. Jeśli jednak przestajemy 
nagradzać/chwalić ich pasję odkrywania świata 
w zamian stawiając sztywne edukacyjne wymogi, ich 
ciekawość, pytania i chęć eksperymentowania szybko 
mogą zejść na dalszy plan. 
Jednak, jak sugerują badania psychologów, osoby 
o najwyższych osiągnięciach różni od innych nie 
tylko ciekawość świata, ale również wysiłek, który są 
w stanie włożyć w swoje działanie (czyli stara dobra, 
staromodna harówka :)).
Z psychologicznego punktu widzenia wysiłek obej-
muje gotowość do skupienia uwagi oraz umiejętność 
odroczenia przyjemności.
Możesz w to wierzyć lub nie, ale to, czy dziecko bę-
dzie potra� ło mobilizować się do wysiłku jest zależne 
od tego, w jaki sposób je chwalisz. To, co chwalisz, 
określa, co Twoje dziecko będzie postrzegało jako 
sukces. 
Jeżeli dziecko przyniesie piątkę ze sprawdzianu, a Ty 
chwalisz je słowami: „Jesteś taki inteligentny. Nic nie 
jest dla ciebie trudne. Jestem z ciebie bardzo dumny”, 
to wiążesz jego sukces z wrodzonymi cechami inte-
lektu. Naukowcy nazywają to  n a s t a w i e n i em  
s t a t y c z n y m. Niestety, taki rodzaj pochwały jest 
na dłuższą metę toksyczny, gdyż uczy dziecko wiązać 
sukces z talentem, który nie wymaga  w y s i ł k u.  
Z tej perspektywy sukces jest raczej darem, 
a nie wynikiem świadomych działań i dążeń. Tego 
typu chwalenie prowadzi do dużego stresu i sprawia, 

mych doceniających Akademię za efekty nauki, cieka-
we zajęcia, fajnych trenerów i wysoką jakość obsługi. 
Akademia Nauki zatrudnia w Olsztynie 20 certy� ko-
wanych trenerów efektywnej nauki. Pedagogów 
i nauczycieli z wyższym wykształceniem i doświadcze-
niem w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Gazeta Olsztyńska uznała Akademię Nauki jako jedną 
ze 123 instytucji i � rm, które mają największy wpływ 
na życie mieszkańców Olsztyna. 

Więcej o Akademii i jej kursach dowiesz się na 
www.efektywna-nauka.pl.

że dziecko nie potra�  radzić sobie z porażką, gdy 
pojawiają się pierwsze zadania wymagające wysiłku. 
Jeżeli znałeś osoby, które jak burza (bez wysiłku) 
przeszły przez szkołę podstawową, a w szkole średniej 
ledwo „zipały”, to pewnie wiesz, o czym piszę. Dla 
dzieci z rodzin o nastawieniu statycznym porażka 
jest bardzo osobistym i bolesnym doznaniem, gdyż 
„świadczy” 
o braku talentu. Dzieci chwalone za talenty najczęściej 
tracą ochotę do tego, żeby stawić czoła przyczynom 
swoich niedociągnięć i do tego, by się starać. 
Dlatego psychologowie zalecają chwalenie w duchu 
nastawienia rozwojowego. Chwaląc sukces dziecka, 
zamiast powiedzieć: „Jestem z Ciebie taki dumny. 
Jesteś taki inteligentny.”, możesz powiedzieć: „Jestem 
z Ciebie taki dumny. Musiałeś się napracować.”.
Ponad 30 lat badań dowodzi, że dzieci wychowywane 
w rodzinach o nastawieniu rozwojowym wyraźnie 
wyprzedzają w nauce (szczególnie w późniejszych 
etapach edukacji) swoich rówieśników z rodzin o 
nastawieniu statycznym. Radzą sobie również lepiej 
w życiu dorosłym. To nie dziwi, bo dzieci z nasta-
wieniem rozwojowym przyjmują porażki w sposób 
pozytywny. Traktują je, jako problem do rozwiązania, 
a nie coś, co godzi w ich poczucie własnej wartości. 
Na przykład dzieci regularnie chwalone za wysiłek 
w testach rozwiązują o 30-40 procent więcej łami-
główek matematycznych niż dzieci chwalone za 
inteligencję.
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dla dzieci 5 i 6 letnich 
MAŁY ODKRYWCA - Naturalna nauka czytania 
przez zabawę (60h)
Dzieci odkrywają w  sobie pasję do czytania przez 
zabawę w  podróżników poznających kontynen-
ty, kulturę oraz obyczaje żyjących tam ludzi. Dzieci 

odkrywają własne „ja”, 
swoje mocne strony. 
Doświadczając i  eks-
perymentując poznają 
wyrazy, wprawiają się 
w  pisaniu, rozwijają 
kreatywność i spostrze-
gawczość.
Opinie rodziców: 
-  Kurs rozwija dziecko 

intelektualnie, po-
szerza jego wiedzę 
i  umiejętności pra-
cy w  zespole, Pani 
prowadząca bardzo 
przyjazna i kreatywna 
– mama Michała

dla uczniów klas 1 i 2
PRE MĄDRE DZIECKO - Nauka i  podnoszenie 
sprawności czytania oraz odkrywanie wewnętrznych 
zasobów (60h)
Celem kursu jest nauczenie czytania bądź podnie-
sienie jego sprawności, a także rozwój intelektualny 
i  emocjonalny dziecka. Osnowę programu tworzą 
tematy prezentujące dzieciom wiedzę o  otaczają-
cym świecie. Dzięki eksperymentom i  doświadcze-
niom w dziecku budzi się pasja poznawania świata. 
Program jest skonstruowany tak, aby dziecko mogło 
odkrywać swoje możliwości i talenty.
Opinie rodziców i kursantów: 
-  Na kursie panuje miła i  fajna atmosfera, a  Pani 

trener godna zaufania – rodzice Alicji
-  Najbardziej podobały mi się eksperymenty 

- Patryk
dla uczniów klas 3 i 4
MĄDRE DZIECKO - Kurs szybkiego czytania 
i odkrywania wewnętrznych zasobów (60h)
Kurs wyposaża dzieci w  narzędzia do efektywnej 

i  przyjemnej nauki. Pod-
czas kursu dzieci uczą się 
m.in. map myśli, koncen-
tracji, szybkiego czytania, 
poznają techniki pamię-
ciowe oraz rozwijają inteli-
gencję emocjonalną. Przez 
zabawę i gry psychologicz-
ne docierają do wewnętrz-
nych zasobów i  budują 
wewnętrzne przekonanie 

„dam sobie radę”. Dzieci rozwijają również pasję 
poznawania i fascynację otaczającym światem wy-
konując eksperymenty naukowe.
Opinie rodziców i kursantów: 
-  Kurs rozwija umiejętności  koncentracji i  ułatwia 

lepsze zapamiętywanie np. słówek z  angielskie-
go– rodzice Dagmary

-  Fajowo było. Myślę, że dużo się nauczyłem, szyb-
ciej czytam. Poznałem nowych kolegów- Daniel

dla uczniów klas 5 i 6
UCZEŃ Z CHARAKTEREM - Kurs szybkiego czyta-
nia i odkrywania wewnętrznych zasobów (60h)
Trening szybkiego czytania i technik pamięciowych. 
Dzieci uczą się zapamiętywać technikami pamięci 
treści, które później będą „przerabiać” w  szkole. 
Oprócz szybkiego czytania, myślenia, zapamię-
tywania i  koncentracji, dzieci poznają procedury 
pracy z emocjami, uczą się asertywnych zachowań. 
Przeprowadzają ciekawe eksperymenty naukowe. 
Wszystko to aby rozbudzić pasję uczenia się i two-
rzenia bez napięć i stresów.
Opinie kursantów: 
-  Polecam kurs w Akademii, bo można się wiele na-

uczyć. Zacząłem szybciej czytać, zapamiętywać 
i koncentrować się - Adam

-  Cieszę się, że zapisałam się na ten kurs, bo teraz na-
uka zajmuje mi dużo mniej czasu - Asia

GIMNAZJALISTA Z KLASĄ 
Kurs szybkiego czytania i rozwoju intelektu dla 
młodzieży gimnazjalnej (60h)
Poprzez trening szybkiego czytania, technik pa-
mięciowych, twórczego myślenia i  koncentracji 
uczestnicy kursu nabywają umiejętności sprawne-
go pozyskiwania informacji i budują własną strate-
gię uczenia się. Kursanci przechodzą profesjonalne 
szkolenie z  autoprezentacji. Poznają somatotera-
peutyczne procedury pracy z  lękiem i  złością, tak 
aby skutecznie „sprzedać” zdobytą wiedzę. Przecho-
dzą treningi asertywności i docierania do własnych 
zasobów oraz poznają podstawy osobistego roz-
woju. Wszystko to w lekkiej 
formie gier, zabaw i warsz-
tatów.
Opinie kursantów: 
-  Rozpoczęcie zajęć było 

początkiem cudownej 
przygody. Akademia to 
połączenie przyjemnego 
z  pożytecznym. Dzięki 
Akademii podniosłam 
się w  nauce i  nabrałam 
pewności siebie! Dziękuję 
- Dorota

-  Miła atmosfera, wspania-
ły trener, b. miła obsługa 
w sekretariacie - Karolina

KURSY AKADEMII
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dla licealistów, 
studentów i dorosłych
Kurs szybkiego czytania z elementami technik 
pamięciowych (30h)
Program ten to kompletny zestaw technik pozwa-
lający na zbudowanie własnego, niezwykle sku-
tecznego, systemu przyspieszonego uczenia się. 
System ten ma także służyć do pozyskiwania i od-

krywania nowych obsza-
rów wiedzy. Ekonomiści 
mówią jasno: - Za parę 
lat, albo będziesz potra� ł 
i lubił się uczyć oraz roz-
wijać, albo trudno bę-
dzie Ci konkurować na 
dynamicznie zmieniają-
cym się rynku pracy. 
„Efektem ubocznym” 
treningu szybkiego 
czytania jest znakomi-
ty re¤ eks intelektualny. 
Żeby nauczyć się szybko 
czytać, trzeba odkryć 
własne możliwości i  ta-
lenty. Dlatego na kursie 

w Akademii Nauki poznasz również wiele technik, 
które mają swoje korzenie w  coachingu i  mento-
ringu.
Opinie kursantów: 
-  Kurs szybkiego czytania i technik pamięci jest nie-

zwykłym sposobem na poszerzenie horyzontów. 
Daje doskonałe metody do nauki w  szkole i  na 
studiach. Polecam gorąco - Artur

-  Jest to kurs otwierający szerzej okno na świat (..) 
łatwiejsze wydaje się życie - Weronika

SUPER PAMIĘĆ
Kurs zaawansowanych technik pamięciowych 
(30h)
Zapraszamy do grona zaledwie 1 procenta ludz-
kości, która potra�  w  ponadprzeciętny sposób 
wykorzystywać możliwości własnego mózgu. Za-
opatrzymy cię w techniki pozwalające zapamiętać 
każdą liczbę, datę, twarz, nazwisko, nauczyć się 100 
słówek jez. obcego w 15 minut. Szybko i przyjem-
nie. Dzięki temu możesz zabłysnąć w szkole i zoba-
czysz co możesz dokonać w krótkim czasie. 
Opinia kursantów: 
-  Szkoda, że nie zapisałam się wcze-

śniej na kurs, ciekawi ludzie, zajęcia 
w  Akademii to rodzaj przygody, wielkie 
podziękowania, będę dalej się uczyła
– Karina

-  Ten kurs to przede wszystkim rozwój 
osobisty, ale także mile spędzony czas 
- Piotr

PROGRAMOWANIE I  BUDOWA ROBOTÓW 
Z KLOCKÓW LEGO
Dla chłopców i dziewcząt od 6 do 12 lat (30h) 
Dzieci budują roboty z  zestawów LEGO WeDo 
i  NXT, wyposażają je w  silni-
ki, sensory ruchu, odległości, 
koloru, położenia i  dźwięku. 
Przy pomocy komputera pro-
gramują roboty i  wprawiają 
je w działanie. Celem kursów 
nie jest układanie klocków 
Lego na dywanie, lecz wy-
korzystanie konstrukcji Lego 
do zainteresowania dzieci 
techniką i  konstruowania 
przez nie zaawansowanych 
technicznie rozwiązań. 
Opinia kursantów: 
-  Na tych zajęciach było eks-

tra. Budowaliśmy bardzo 
ciekawe konstrukcje - Da-
wid

-  Było bardzo fajnie. Wszystkie roboty były ciekawe 
i dużo się dowiedziałam – Kasia

Zapraszamy na cykl warsztatów Akademii dla rodzi-
ców pt ‘Jak wspomóc dziecko w nauce’ oferujących 
wiedzę nt. wychowania, stylów uczenia i myślenia 
dzieci, emocji rodziców. Warsztaty zaczynają się od 
2h treningu szybkiego czytania i zapamiętywania.
–  Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej – po-

wtarzały uczestniczki warsztatów. – Ileż niepo-
trzebnych nerwów bym uniknęła i o wiele łatwiej 
pomogła sobie i dziecku w nauce.

Udział w warsztatach dla rodziców kursantów Aka-
demii jest w cenie kursu dziecka. Testy i porady dla 
rodziców znajdziesz w  zakładce Ciekawostki na 
www.efektywna-nauka.pl

Spec ja lne 
warsztaty dla rodziców

System ten ma także służyć do pozyskiwania i od-
krywania nowych obsza-
rów wiedzy. Ekonomiści 
mówią jasno: - Za parę 
lat, albo będziesz potra� ł 
i lubił się uczyć oraz roz-
wijać, albo trudno bę-
dzie Ci konkurować na 
dynamicznie zmieniają-
cym się rynku pracy. 
„Efektem ubocznym” 
treningu szybkiego 
czytania jest znakomi-
ty re¤ eks intelektualny. 
Żeby nauczyć się szybko 
czytać, trzeba odkryć 

-  Ten kurs to przede wszystkim rozwój DOBRE KURSY DLA DZIECI
www.efektywna-nauka.pl
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Akademia w Olsztynie osiąga duże sukcesy w pracy z dzieć-
mi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Poprzez specjalnie 
skonstruowany trening, odpowiednio dobrane gry, zabawy 
i eksperymenty naukowe, rozwija pasję dzieci do uczenia się 
i odkrywania siebie i świata. Niejedno dziecko podczas kursu 
stawało się gorącym czytelnikiem, pasjonatem eksperymen-
tów naukowych lub robotyki. Wielu absolwentów Akademii 
należy do najlepszych uczniów w klasie.

Bezpłatne lekcje w Akademii
we wrześniu zapraszamy dzieci i rodziców na bezpłatne lek-
cje pokazowe kursów efektywnej nauki, szybkiego czytania, 
technik pamięciowych i robotyki  Lego oferowanych przez 
Akademię Nauki w Olsztynie.
Celem lekcji jest przekazanie wiedzy o programie, metodolo-
gii zajęć i spodziewanych efektach kursów. Okazja do pozna-
nia trenerów i siedziby Akademii. Lekcje odbywają się w dni 
robocze od godz. 16.30.

Dni Otwarte 
Akademii 
Zapraszamy także na bezpłatne 
lekcje pokazowe kursów efek-
tywnej nauki, szybkiego czytania, 
technik pamięciowych i robotyki  Lego w:
- sobota 25. sierpnia 
- sobota 15. września br. 
w godz. 0900 - 1300. Wśród uczestników rozlosowane zostaną 
nagrody.

Szczegółowy gra� k pokazów i dni otwartych na 
www.efektywna-nauka.pl 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc przez 
www.efektywna-nauka.pl, tel. 89 521 87 45, 
mailem akademia@efektywna-nauka.pl 
lub osobiście w sekretariacie Akademii.

DNI OTWARTYCH 
DRZWI

TALON 50zł
przy zapisie na dowolny kurs Akademii Nauki w Olsztynie

przed 22 września 2012 r., jako upust od ceny kursu

2012/09/29 – Start kursów w Akademii w nowym roku 
szkolnym
2012/09/28 – Akademia na Nocy Naukowców na UWM 
przeprowadzi eksperymenty naukowe dla dzieci, warsztaty 
budowy robotów Lego i pokazy technik pamięci. Udział bez-
płatny
2012/09/15 – Dni otwarte Akademii (2) – dla dzieci i rodzi-
ców bezpłatne lekcje pokazowe wszystkich kursów Akademii. 
W godz. 09.00 13.00. Na lepszą pamięć, z szybkiego czytania, 
z nauki czytania dla przedszkolaków, z robotyki Lego ... 
2012/09/8-9 – Targi Edukacyjne w CH Alfa – zapraszamy 
na stoisko Akademii
2012/08/25 – Dni otwarte Akademii (1) - dla dzieci i rodzi-
ców bezpłatne lekcje pokazowe wszystkich kursów Akademii. 
W godz. 09.00 13.00
2012/07/06 – Wakacyjne warsztaty cyrkowe i robotyki 
Lego dla dziewcząt i chłopców. Wszystkim wszystko się po-
dobało! 
2012/06/29 – Mistrzowskie pokazy kursantów Akademii 
z szybkiego czytania, technik pamięciowych, eksperymentów 
naukowych i działania robotów Lego zakończyły rok szkolny 
w Akademii. Rodzice byli zachwyceni umiejętnościami swo-
ich dzieci!

2012/05/29 - Czytaj dziecku, codziennie. Głośno! Akade-
mia Nauki jako regionalny propagator kampanii Cała Polska 
Czyta Dzieciom namawia do czytania dzieciom.
2012/04/25 – Cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców 
nt. nowoczesnych technik uczenia się i psychologii wychowa-
nia dzieci. 
2012/04/24 - Akademia Nauki ufundowała nagrodę dla 
zwycięzców II Przedszkolnego Przeglądu Małych Form Teatral-
nych w Olsztyńskim Teatrze Lalek w Olsztynie
2012/03/15 - Jak wybrać liceum – poradnik Akademii dla 
gimnazjalistów dostępny na www.efektywna-nauka.pl 
2012/03/12 - Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Centrum Konferencyjnym UMK zorganizowane przez Gaze-
tę Wyborczą we współpracy z Kuratorium Oświaty i Akademią 
Nauki
2012/02/19 – Publikacja raportu Akademii „Co czytają li-
cealiści” na www.efektywna-nauka.pl. Lista książek czytanych 
przez uczniów.
2012/01/09 – Planeta FM, Radio Olsztyn, Radiu Plus, Radio 
Eska i UWM FM w Olsztynie zaprosiły ekspertów Akademii 
Nauki.
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