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Szkoła Podstawowa „Master’ s Academy” w Lwówku Śląskim otwiera nabór
do zerówki na rok szkolny 2019/2020.
Mamy też kilka wolnych miejsc w klasie pierwszej i trzeciej na nowy rok szkolny.
Zapraszamy Państwa do zapisywania swoich dzieci do naszej Szkoły.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ DLA SWOJEGO DZIECKA EDUKACJĘ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ „MASTER’S ACADEMY” ?
Celem edukacji w „Master’s Academy” jest przygotowanie młodego człowieka do życia, działania i współdziałania
we współczesnym świecie.
Kluczowe w tym procesie są dobre, konstruktywne oparte na zrozumieniu i zaufaniu relacje między uczniem i
nauczycielem sprzyjające uczeniu się. To one motywują uczniów do zdobywania wiedzy i zachęcają do współpracy w
działaniu.

UCZYMY SIĘ, ABY DZIAŁAĆ RAZEM…
Szkoła Mistrzów to miejsce przyjazne dzieciom, w którym każdego dnia działamy kreatywnie stawiając na pierwszym
miejscu dobre relacje. Zrezygnowaliśmy ze schematów – nierozerwalnie związanych z wyobrażeniem szkoły. U nas
nie ma dzwonków, przestrzeń szkolna sprzyja kreatywności dzieci, a każdy dzień wypełniony jest działaniem,
eksperymentowaniem i odkrywaniem świata.
Naszym najważniejszym celem jest towarzyszenie dziecku w jego dojrzewaniu, mobilizowanie jego naturalnej
motywacji i mocnych stron oraz budowanie w dziecku wiary w siłę jego własnej wyobraźni.

UCZYMY SIĘ, ABY BYĆ…
Celem naszej szkoły jest rozwijanie potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem różnic - wspieramy wszystkich
uczniów i umożliwiamy każdemu znalezienie indywidualnej ścieżki rozwoju.
Wspieramy dzieci w procesie poznawania samego siebie – swoich silnych i słabych stron
Dajemy prawo do popełniania błędów – traktujemy błędy jako naturalny element procesu nauki i rozwoju.
Dzieci różnią się od siebie pod wieloma względami. Uczą się na wiele możliwych sposobów, każde w swoim tempie i
w swoim rytmie. Każdy uczeń inaczej radzi sobie z materiałem i każdy jest dobry w innej dziedzinie.
Szkoła Mistrzów to warsztat kreatywności, miejsce, które oferuje nowe możliwości i zachęca do pracy nad sobą.
We wszystkich naszych działaniach szukamy kreatywnych, nieprzeciętnych rozwiązań. Dążymy do tego, aby na
każdych zajęciach nasi uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań.

UCZYMY SIĘ, ABY ODKRYWAĆ ŚWIAT…

Dzieci nie uczą się po to, aby się uczyć…
Nie uczą się po to, aby gromadzić wiedzę…
Uczą się, by móc tworzyć swoje życie, swój świat i społeczeństwo, w którym żyją.
Nowoczesna edukacja to znacznie więcej niż tylko przekazywanie i reprodukowanie znanych już odpowiedzi. Pozwala
uczniom na wymyślanie kolejnych pytań, odkrywanie nowych perspektyw i różnych aspektów badanego zagadnienia
oraz daje szansę rozwijania osobistego potencjału. Połączenie efektów pracy grupowej i indywidualnej pozwala lepiej
wykorzystać zdobyte informacje, wypracować i zaprezentować nowe treści oraz podzielić się i zastanowić wspólnie
nad dokonanymi odkryciami. W ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć równowagę pomiędzy tym, co mamy do
dyspozycji na początku procesu edukacyjnego, a samodzielnym uczeniem się.
Realizację tych założeń umożliwia bogata oferta edukacyjna realizowana przez wykwalifikowaną
i przyjazną dziecku kadrę pedagogiczną:

OFERUJEMY:
●

język angielski w zwiększonym wymiarze godzin;

●

zajęcia z robotyki i kodowania;

●

naukę pływania;

●

gimnastykę korekcyjną;

●

zajęcia z logopedą oraz logorytmikę;

●

zajęcia rozwijające twórcze myślenie oraz uważność;

●

kurs efektywnych technik uczenia się i szybkiego czytania;

●

zajęcia muzyczne, taneczne;

●

ruch rozwijający;

●

zwiększoną ilość edukacji polonistycznej i matematycznej;

●

warsztaty teatralne;

●

klub krótkofalarski

Świetlica działa u nas od 6:30 rano oraz do 16:00 popołudniu.
Oferta „Master’s Academy” otwarta jest również na rodziców, którzy są ważnym partnerem w realizacji założeń
edukacyjnych. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach Akademii Rodzica.
Dzięki pozyskaniu dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu zatytułowanego
„Nasi Mistrzowie” szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt multimedialny, pracownię przyrodniczą, chemiczną i
fizyczną. Wkrótce w Szkole Mistrzów będzie też działać profesjonalna sala do terapii integracji sensorycznej wraz z
biofeedbackiem.

Zapraszamy do kontaktu.

