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Szybki postęp w nauce i technice spra-
wił, że Twoje dziecko powinno być mą-
drzejsze od ciebie.  Szybciej i lepiej niż ty 
czytać, posiadać lepszą pamięć, łatwiej 
się koncentrować i dobrze radzić sobie 
w  grupie rówieśników. Musi też posia-
dać wiedzę na temat otaczających nas 
technologii informatyczno – komputero-
wych.
Jak każdy dobry rodzic oczekujesz od 
swojej pociechy, że będzie dobrze się 
uczyć, zda do dobrej szkoły, potem na 
studia i zdobędzie zawód, który zapewni 
prestiż i wysokie zarobki. Dbasz o swoje 
dziecko i spełniasz jego zachcianki. 
Siła oczekiwań oraz rodzicielska wiara 
w  możliwości dziecka mogą zdecy-
dować pozytywnie o  jego przyszłości.  

Bezpłatne lekcje i Dni Otwarte
zapraszamy na lekcje pokazowe kursów 
efektywnej nauki, szybkiego czytania, 
technik pamięciowych oferowanych 
przez Akademię Nauki w Olsztynie.
Udział w  lekcjach jest bezpłatny. Ich 
celem jest  przekazanie wiedzy o  pro-

demii w sobotę 17. września br. w godz. 
09.00 - 14.00. Wśród uczestników Dni 
Otwartych rozlosowane zostaną upo-
minki. 
Prosimy o  wcześniejszą rezerwację 
miejsc przez www.efektywna-nauka.pl, 
tel. 89 521 87 45 lub mailem akade-
mia@efektywna-nauka.pl. 

gramie i metodologii zajęć oraz spodzie-
wanych korzyściach dla uczestników. 
Warsztaty oferują możliwość poznania 
trenerów i siedziby Akademii. Bezpłatne 
lekcje odbywają się w dni pracujące od 
godz. 16.30. 
Zapraszamy także na Dzień Otwarty Aka-

Jednak same chęci nie wystarczą, bo bez 
pracy nie ma kołaczy. Dlatego z  myślą 
o tobie i podobnych tobie, odpowiedzial-
nych matkach i  ojcach, stworzyliśmy 
w  Akademii Nauki kursy efektywnej na-
uki. Absolwenci naszych kursów należą 
do najlepszych uczniów w  klasie, łatwo 
i  chętnie czytają, mają dobrą pamięć, 
łatwo się koncentrują i radzą w trudnych 
sytuacjach. Są pewni siebie i  swoich 
możliwości. 

Akademia w Olsztynie osiąga duże suk-
cesy w pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym 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 gorą-
cym czytelnikiem, o  czym informowali 
nas zadowoleni rodzice. Wielu absol-
wentów Akademii należy do najlepszych 
uczniów w klasie.

Akademia Nauki jest największą w  Pol-
sce siecią edukacyjną specjalizującą się 
w  naturalnych metodach nauki czytania 
przez zabawę i technikach pamięciowych 
oraz programowania i  budowy działają-
cych robotów z klocków Lego. 

2011/03/15 • OPERON w Akademii 
- Akademia Nauki przeprowadziła szkole-
nia dla 500 dzieci na zlecenie Wydawnic-
twa Pedagogicznego OPERON i Polskie-
go Towarzystwa Dysleksji. 

2011/01/08 • Wielka Orkiestra Po-
mocy Świątecznej - podziękowania Pre-
zydenta Olsztyna dla Akademii za udział 
w 19 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy

2011/01/03 • Darmowe szkolenia 
dla gimnazjalistów z EFS - Zapraszamy 
na bezpłatne zajęcia z  jęz. ang., szyb-
kiego czytania, technik pamięciowych, 
przedsiębiorczości 

2010/11/27 • Uniwersytet dzieci - 
Akademia Nauki przeprowadziła warsz-
taty efektywnej nauki dla 150 rodziców 
małych studentów w auli UWM 

2011/09/14 i 24 - start kursów  
szybkiego czytania oraz pierwszych grup 
efektywnej nauki i robotyki w 2011 roku

2011/09/23 • Noc Naukowców na 
UWM - warsztaty budowy robotów dla 
dzieci i warsztaty technik pamięciowych 
dla rodziców w bibliotece głównej UWM 
przy ul. Oczapowskiego

2011/09/03 • Targi Edukacji w CH 
Alfa - Zawody sumo robotów i prezenta-
cja Akademii Nauki w  centrum handlo-
wym Alfa w Olsztynie

2011/06/13 • Akademia w Planecie 
FM! - Dlaczego połowa Polaków nie czy-
ta książek? Dlaczego media twierdzą, że 
to źle? A może książka to przeżytek?

2011/06/01 • Cała Polska Czyta 
dzieciom, a ty? - 10-lecie kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom” w Olsztynie zor-
ganizowała Akademia Nauki

Biuletyn Akademii Nauki      sieć ogólnopolska
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Akademia Nauki w Olsztynie jest oddzia-
łem największej w  Polsce sieci eduka-
cyjnej oferującej kursy efektywnej nauki, 
szybkiego czytania, technik pamięci i ro-
botyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Większość naszych kursantów przycho-
dzi do nas z  polecenia. Zapraszamy  na 
bezpłatne lekcje pokazowe prowadzone 
przez certyikowanych trenerów Akade-
mii, osoby z  wyższym wykształceniem 
i doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

4

Biuletyn Akademii Nauki Nowa edukacja

Twoje 
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Największa sieć w Polsce

z życia akademii

Akademia prowadzi również programy 
dla młodzieży gimnazjalnej, licealistów, 
studentów i  osób dorosłych. Każdy 
z  programów jest ciekawą podróżą 
w głąb własnych możliwości i  stymulu-
je rozwój osobisty i super pamięć. Opis 
i opinie o kursach Akademii znajdziesz na 
str. 2 i 3.

dobre kursy dla dzieci

www.efektywna-nauka.pl

Promocja. Oferujemy 50 zł upustu za zapisanie dziecka w wieku od 6 do15 
lat na kurs Akademii przed 22. września 2011 r. Liczba miejsc ograniczona. www.efektywna-nauka.pl



dla dzieci 5 i 6 letnich 
MAŁY ODKRYWCA - Naturalna na-
uka czytania przez zabawę (60h)
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  eksperymen-
tując poznają wyrazy, wprawiają się 
w pisaniu, rozwijają kreatywność i spo-
strzegawczość.

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 podniesienie jego sprawności, 
a  także rozwój intelektualny i  emocjo-
nalny dziecka. Osnowę programu tworzą 
tematy prezentujące dzieciom wiedzę 
o  otaczającym świecie. Dzięki ekspe-
rymentom i  doświadczeniom w  dziec-
ku budzi się pasja poznawania świata. 
Program jest skonstruowany tak, aby 
dziecko mogło odkrywać swoje możli-
wości i talenty.

Opinie rodziców i kursantów: 
-  Na kursie panuje miła i fajna atmosfera, 

a Pani trener godna zaufania – rodzice 
Alicji

-  Najbardziej podobały mi się ekspery-
menty - Patryk

dla uczniów klas 3 i 4
MĄDRE DZIECKO - Kurs szybkiego 
czytania i odkrywania wewnętrznych za-
sobów (60h)
Kurs wyposaża dzieci w  narzędzia do 
efektywnej i  przyjemnej nauki. Podczas 
kursu dzieci uczą się m.in. map myśli, 
koncentracji, szybkiego czytania, poznają 
techniki pamięciowe oraz rozwijają inteli-
gencję emocjonalną. Przez zabawę i gry 
psychologiczne docierają do wewnętrz-
nych zasobów i  budują wewnętrzne 
przekonanie „dam sobie radę”. Dzieci 
rozwijają również pasję poznawania i fa-
scynację otaczającym światem wykonu-

jąc eksperymenty naukowe.
Opinie rodziców i kursantów: 
-  Kurs rozwija umiejętności  koncentracji 

i ułatwia lepsze zapamiętywanie np. słó-
wek z angielskiego– rodzice Dagmary

-  Fajowo było. Myślę, że dużo się na-
uczyłem, szybciej czytam. Poznałem 
nowych kolegów- Daniel

dla uczniów klas 5 i 6
UCZEŃ Z  CHARAKTEREM - Kurs 
szybkiego czytania i  odkrywania we-
wnętrznych zasobów (60h)

Trening szybkiego czytania i  technik 
pamięciowych. Dzieci uczą się zapa-
miętywać technikami pamięci treści, 
które później będą „przerabiać” w szko-
le. Oprócz szybkiego czytania, myślenia, 
zapamiętywania i koncentracji, dzieci po-
znają procedury pracy z emocjami, uczą 
się asertywnych zachowań. Przeprowa-
dzają ciekawe eksperymenty naukowe. 
Wszystko to aby rozbudzić pasję uczenia 
się i tworzenia bez napięć i stresów.
Opinie kursantów: 
-  Polecam kurs w  Akademii, bo można 

się wiele nauczyć. Zacząłem szybciej 
czytać, zapamiętywać i  koncentrować 
się - Adam

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

GIMNAZJALISTA Z KLASĄ 
Kurs szybkiego czytania i  roz-
woju intelektu dla młodzieży 
gimnazjalnej (60h)
Poprzez trening szybkiego czytania, tech-
nik pamięciowych, twórczego myślenia 
i koncentracji uczestnicy kursu nabywają 
umiejętności sprawnego pozyskiwa-
nia informacji i  budują własną strategię 
uczenia się. Kursanci przechodzą pro-
fesjonalne szkolenie z  autoprezentacji. 
Poznają somatoterapeutyczne procedury 
pracy z lękiem i złością, tak aby skutecz-

nie „sprzedać” zdobytą wiedzę. Przecho-
dzą treningi asertywności i docierania do 
własnych zasobów oraz poznają pod-
stawy osobistego rozwoju. Wszystko to 
w lekkiej formie gier, zabaw i warsztatów.
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Opinie kursantów: 
-  Rozpoczęcie zajęć było początkiem 

cudownej przygody. Akademia to po-
łączenie przyjemnego z  pożytecznym 
Dzięki Akademii podniosłam się w na-
uce i nabrałam pewności siebie! Dzię-
kuję - Dorota

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

dla licealistów, studentów 
i  dorosłych - Kurs szybkiego 
czytania z elementami technik 
pamięciowych (30h)
Program ten to kompletny zestaw tech-
nik pozwalający na zbudowanie własne-
go, niezwykle skutecznego, systemu 
przyspieszonego uczenia się. System 
ten ma także służyć do pozyskiwania 
i odkrywania nowych obszarów wiedzy. 
Ekonomiści mówią jasno: - Za parę lat, 
albo będziesz potraił i  lubił się uczyć 
oraz rozwijać, albo trudno będzie Ci kon-

kurować na dynamicznie zmieniającym 
się rynku pracy. 
„Efektem ubocznym” treningu szybkiego 
czytania jest znakomity releks intelek-
tualny. Żeby nauczyć się szybko czy-
tać, trzeba odkryć własne możliwości 
i  talenty. Dlatego na kursie w Akademii 
Nauki poznasz również wiele technik, 
które mają swoje korzenie w coachingu 
i mentoringu.
Opinie kursantów: 
-  Kurs szybkiego czytania i  technik pa-

mięci jest niezwykłym sposobem na 

poszerzenie horyzontów. Daje dosko-
nałe metody do nauki w szkole i na stu-
diach. Polecam gorąco - Artur

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

SUPER PAMIĘĆ - Kurs zaawan-
sowanych technik pamięcio-
wych (30h)
Zapraszamy do grona zaledwie 1 procen-
ta ludzkości, która potrai w ponadprze-
ciętny sposób wykorzystywać możliwo-
ści własnego mózgu. Zaopatrzymy cię 
w  techniki pozwalające zapamiętać każ-
dą liczbę, datę, twarz, nazwisko. Szybko 
i przyjemnie. Dzięki temu możesz zabły-
snąć w  szkole i  zobaczysz 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

100 SŁÓWEK JĘZ. OBCEGO 
W 15 MINUT (7,5h)
Być jak Mistrz Świata i Rekordzista Gu-
inessa w  zapamiętywaniu, który korzy-
stając z technik pamięciowych w 4 mie-
siące biegle opanował język hiszpański, 
w sześć miesięcy francuski. 

INTELIGENCJA FINASOWA (7,5h)
Celem jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie „Dlaczego jedni osiągają sukces 
inansowy, a  drudzy nie”. Praktyczne 
ćwiczenia. 

PROGRAMOWANIE I  BUDOWA 
ROBOTÓW Z KLOCKÓW LEGO
Dla chłopców i dziewcząt od lat 6 do gim-
nazjum (30h) 
Dzieci budują roboty z  zestawów LEGO 
WeDo i NXT, wyposażają je w silniki, sen-
sory ruchu, odległości, koloru, położenia 
i dźwięku. Przy pomocy komputera pro-
gramują roboty i wprawiają je w działa-
nie. Celem kursów nie jest układanie klo-

ców Lego na dywanie, lecz wykorzysta-
nie konstrukcji Lego do zainteresowania 
dzieci techniką i konstruowania przez nie 
zaawansowanych technicznie rozwiązań. 
Opinia kursantów: 
-  Na tych zajęciach było ekstra. Budo-

waliśmy bardzo ciekawe konstrukcje 
- Dawid

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

Zapraszamy na cykl warsztatów Aka-
demii dla rodziców pt ‘Jak wspomóc 
dziecko w nauce’ oferujących wiedzę nt. 
wychowania, stylów uczenia i  myślenia 
dzieci, emocji rodziców. Warsztaty za-
czynają się od 2h treningu szybkiego 
czytania i zapamiętywania.
–  Szkoda, że nie wiedziałam tego wcze-

śniej – powtarzały uczestniczki warsz-
tatów. – Ileż niepotrzebnych nerwów 
bym uniknęła i o wiele łatwiej pomogła 
sobie i dziecku w nauce.

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

kURsy akademii

Spec ja lne 
warsztaty dla rodziców


