


Czym jest 
Akademia?



Zapraszamy do filmiku!



Akademia ma już 17 lat!

Od 2003 roku AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI pomogła ponad
16 000 dzieciom. Niektóre z nich wracają do nas jako
wolontariusze!

Ostatnia edycja Akademii to:

ponad 1500 dzieci

ponad 200 szkół

ponad 65 miast



Co my tu 
robimy?



System Motywatorów Zmiany 
– poszczególne elementy



Jak dziecko trafia do Akademii?

REKRUTACJA 
SZKOŁY

naszym środowiskiem działania 
jest szkoła. Chcemy być 

partnerami we współpracy, 
dlatego najpierw rozmawiamy
o wzajemnych oczekiwaniach

DOBÓR DZIECI
Pedagodzy i nauczyciele na co 

dzień obserwują dzieci. Razem z 
nimi wybieramy te, które 

chcemy zaprosić do Akademii –
to właśnie im pomoc Akademii 

może przynieść największe 
korzyści

ZGODA RODZICÓW 
I DZIECKA

Nie możemy kogoś zmusić do 
udziału w Akademii. Rodzic 
i dziecko decydują o udziale 

w programie na podstawie wiedzy 
o nim. Świadoma decyzja 

to pierwszy krok w 
Systemie Motywatorów 

Zmiany



Podopieczni AKADEMII PRZYSZŁOŚCI to mali ludzie z ogromnym potencjałem. Wspólnie wybieramy 
tych uczniów, dla których Akademia będzie najlepszym rozwiązaniem. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 
przeprowadza dzieci od porażek w szkole do sukcesów w życiu.

Dla nich opracowaliśmy innowacyjną metodę: System Motywatorów Zmiany.

Pracujemy w Systemie Motywatorów Zmiany

Pracujemy indywidualnie – metodą tutoringu, stwarzając dziecku możliwości do 
odkrywania swoich mocnych stron i „lubienia siebie”.

W ten sposób sprawiamy, że dzieci są zmotywowane i przygotowane do dorosłego 
życia.

Nie zmieniamy ich świata, nie usuwamy przeszkód z drogi, ale uczymy, jak sobie 
w tym świecie radzić.



Metoda tutoringu

W pracy z dzieckiem wolontariusze sięgają do założeń 
tutoringu. Jego podstawową wartością jest indywidualne 
zaangażowanie drugiego człowieka, które wyraża się 
w standardzie pracy 1x1x1 – jeden wolontariusz spotyka się 
z jednym dzieckiem raz w tygodniu.

Przynosi to owoce w postaci rozwoju potencjału uczniów oraz 
ich motywacji do samodzielnej pracy. 

Tutor odpowiada na konkretne potrzeby podopiecznego 
i stara się jak najefektywniej zaplanować ścieżkę rozwoju, 
biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.





Kto tworzy 
Akademię?





Kto jeszcze tworzy Akademię?

SZKOŁA
która rozwiązuje jeden ze 

swoich największych 
problemów: potrzebę 
indywidualnej pracy 

z dzieckiem 

RODZICE
dzieci Akademii, których 

inspirujemy by stawali się 
doskonalszymi rodzicami. 

Współdziałamy, wspieramy i 
oferujemy warsztaty

LIDER
kolegium Akademii, który 

zdobywa cenne doświadczenia 
w zakresie zarządzania 

projektami i ludźmi, pomaga 
Wolontariuszom wpierać 

dzieci



Zaangażowanie 
Rodziców



• Bieżącym kontakcie z wolontariuszem i liderem

• Udziale razem z dzieckiem w wydarzeniach kolegialnych

• Dostarczeniu pisemnych zgód na wyjścia kolegialne

• Uzupełnienia dokumentacji wymaganej do udziału 

dziecka w Akademii

• Udziale rodzica w warsztatach

• Wspieraniu dziecka w zauważaniu swoich sukcesów

Zależy nam na:



„Chwała pochwałom –
czyli jak skutecznie chwalić dzieci”

Opinie Rodziców, którzy wzięli udział w szkoleniu w minionej 
edycji:

Pozytywnie na mnie wpłynęło dzielenie się wspólnymi 
doświadczeniami z innymi rodzicami oraz wskazówki jak dobrze 
chwalić dzieci, by czuły się docenione i z resztą nie tylko dzieci.

Była bardzo miła atmosfera. Zrozumiałem, jak bardzo ważne jest 
chwalenie dzieci (ich rozwój emocjonalny) oraz okazywanie emocji 
z tym związanych.

Warsztat dla rodziców



Efekty Akademii



Co zmienia Akademia?

84% dzieci mogło porozmawiać o ważnych dla nich sprawach

82% dzieci odnosiło sukcesy

81% dzieci uczyło się nowych rzeczy w ciekawy sposób

81% dzieci wie w czym jest dobra, potrafi nazwać swoje mocne strony





Jak będzie w tej edycji?



Przed nami rok szkolny pełen nowych wyzwań.
Chcemy nadal skutecznie pomagać dzieciom, 
dlatego zdecydowaliśmy się działać w sposób 
hybrydowy. 

Oznacza to, że współpraca wolontariusza z dzieckiem może
odbywać się zarówno stacjonarnie w szkole jak i on-line. 
Tam, gdzie będzie to możliwe i bezpieczne zachęcamy do 
tego, aby Wolontariusze spotykali się jak dotychczas
w sposób stacjonarny.
Jeżeli z jakiś przyczyn nie będzie to możliwe zajęcia mogą
odbywać się on-line.

Akademia w dobie 
pandemii




