
Akademia Przyszłości w ZSP 3 w Katowicach! 
 

Nasza szkoła od listopada 2017 r. realizuje Program Akademia Przyszłości 

Stowarzyszenia WIOSNA. Na czym on polega? Kto może brać w nim udział? Dlaczego właśnie 

Akademia? 

 

Akademia Przyszłości1  to ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii – 

Systemowi Motywatorów Zmiany – przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów  

w życiu. Akademia Przyszłości powstała w 2003 roku z inicjatywy księdza Jacka Stryczka i jest 

siostrzanym projektem SZLACHETNEJ PACZKI.  

 

W Akademii Przyszłości to dziecko jest na pierwszym miejscu. Program jest skierowany 

do dzieci, które czuły się mało ważne, niedowartościowane, były przekonane, że odnoszą same 

porażki i w niczym nie są wystarczająco dobre. W ramach mądrej pomocy podopieczni 

Akademii uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach z wolontariuszami, którzy powoli  

i konsekwentnie przeprowadzają dziecko od porażki do sukcesu, odkrywają mocne strony 

dziecka, budują jego poczucie wartości. Dzięki tym spotkaniom dzieci stają się oczkiem w 

głowie swoich tutorów, kimś dla nich ważnym, wyjątkowym, partnerem wspólnych zajęć, 

zabaw i rozmów. To poczucie budzi w dzieciach wiarę w siebie. Poświęcona im uwaga i czas 

procentują. 

 

Celem Akademii jest pokazanie dziecku, że trudnościom można stawić czoła i można je 

pokonać. Nie chodzi o to, by zmieniać świat dziecka, usuwać przeszkody z jego drogi, lecz 

wyposażyć je w wiarę we własne możliwości i umiejętności, by przeszkody traktowało jak 

wyzwania, które warto podjąć, by wygrać. Taką postawę Akademia nazywa metaforycznie 

mentalnością wędkarza. Założyciel Akademii, ks. Stryczek, tłumaczy: 

Jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby.  

A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie mentalność wędkarza, który nawet jeśli 

nie ma wędki, to zrobi ją sam i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to, aby dzieci 

radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale potem w życiu. 

 

Celem Akademii nie jest wychowywanie dzieci – nie da się wychowywać dziecka raz  

w tygodniu przez godzinę. W projekcie chodzi o to, by działać punktowo: odpowiadać na 

pojawiającą się potrzebę, diagnozując źródło problemów, być cotygodniowym impulsem dla 

dziecka. Pracując z dzieckiem tutor przechodzi od poczucia porażki, bezradności, wycofania, 

braku motywacji, do otwarcia na możliwe sukcesy oraz zdolności do podjęcia kreatywnego 

działania. Jest to droga do radzenia sobie w życiu. 

                                                       
1 Informacje i grafiki przedstawione w tekście pochodzą ze strony internetowej Akademii Przyszłości: 
https://akademiaprzyszlosci.org.pl/ (dostęp: 19.01.2018 r.). 



Akademia działa wg kilku ważnych zasad i to właśnie dzięki nim możliwa jest mądra 

pomoc dzieciom: 

 

Zamiast dołować – 

motywować i doceniać 

Zamiast uczyć jednostronnie – 

projektować doświadczenia 

Zamiast zagłaskiwać – 

stawiać wyzwania 

Zamiast traktować z góry – 

dawać możliwość współdecydowania 

Zamiast oceniać – 

zrozumieć przyczyny i na nie 

odpowiadać 

Zamiast wytykać to, co było – 

patrzeć w przyszłość i dostrzegać 

potencjał 

 

 

Najważniejszymi bohaterami Akademii są oczywiście dzieci. Jednak nie tylko one 

tworzą filary programu. Na równi z dziećmi ważni są wolontariusze oraz darczyńcy. Akademia 

przedstawia swoich bohaterów w następujący sposób: 

 

DZIECKO WOLONTARIUSZ DARCZYŃCA 

Zdiagnozowaliśmy, że porażka 

w szkole może i najczęściej jest 

początkiem biedy. A sama porażka 

jest jedynie objawem innych 

problemów dziecka. Dzieci mają 

krótkie życie, ale długą historię. 

Pierwszym zadaniem tutora jest 

odkryć tajemnice dziecka. Do tego 

potrzebne jest zaufanie. Dziecko, 

które się otwiera, gotowe jest do 

współpracy i do pracy. My 

tworzymy wokoło niego magiczną 

atmosferę, by przeszło od porażki 

w szkole do sukcesu w życiu. 

Jest tutorem i pracuje z dzieckiem 

indywidualnie. Jest profesjonalnie 

rekrutowany i szkolony. W czasie 

pracy ma wsparcie Akademii 

i pracuje w zespole. Jego zadaniem 

jest odkrycie tajemnicy dziecka. 

Tajemnicy porażki. Na bazie 

zaufania, uczy później dziecko, jak 

wygrywać. Ciekawe, że nie dajemy 

mu jednej recepty, jak ma to 

zrobić. Każde dziecko jest inne. 

Sam musi kreatywnie podejść do 

dziecka, by je poprowadzić 

w rozwoju. 

Jest jak Anioł. Długo 

wpatrywaliśmy się w obrazek 

anioła stróża (który chyba wszyscy 

znamy). Dzieci idą dziurawą 

kładką. Pod nimi rwąca rzeka, 

przepaść. Kładka nie ma poręczy. 

Anioł nie wyręcza dzieci, nie 

przenosi ich. On im towarzyszy. 

Jest blisko, choć dla nich jest 

niewidoczny. Jest z nimi. Jest 

Aniołem. W ramach Akademii 

chcemy jak najbardziej zbliżać 

dziecko do Anioła. Uczymy się 

obecnie, jak to zrobić. 

 

 



Jak to się dzieje, że dzieci są w stanie przejść drogę od porażki do sukcesu? 

 

Akademia Przyszłości opracowała System Motywatorów Zmiany©. Na czym on 

polega?  Przede wszystkim opiera się na metodologii projektowania doświadczeń, której 

celem jest przeniesienie dziecka poza horyzont znanego mu świata do świata, w którym może 

odnaleźć dla siebie nowe miejsce. To nowoczesna odpowiedź na jednostronne przekazywanie 

wiedzy w formie nauczania i odpytywania. 

 

Co składa się na System Motywatorów Zmiany? 

 

Profesjonalna i całkiem dorosła 

rekrutacja 

Dziecko jest naszym 

partnerem, pytamy je o opinię. To 

ono decyduje o udziale w programie, 

ma realny wpływ na to jak będą 

wyglądały zajęcia i cała AKADEMIA. 

 

Osobisty tutor 

W AKADEMII jest ktoś tylko 

dla Ciebie! Taką świadomość ma 

każdy z naszych podopiecznych. 

Przez rok z konkretnym dzieckiem 

pracuje jeden Tutor, który dba o to, 

żeby zajęcia były dla Dziecka atrakcyjne i inne niż te w szkole. A przede wszystkim – 

indywidualnie dociera do dziecka i prowadzi je do przemiany. 

 

Cotygodniowe zajęcia z tutorem 

Tutorzy spotykają się na indywidualnych zajęciach z dziećmi co najmniej raz 

w tygodniu. Pracę nad zadaniami z konkretnego przedmiotu szkolnego (z którym dziecko 

sobie nie radzi), wykorzystują do zmiany mentalności dzieci – pomagają im uwierzyć w siebie, 

wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Wspólnie odkrywają świat i uczą się 

dostrzegać jego dobre strony. 

 

Wyprawka na rozpoczęcie semestru 

Dziecko, które pochodzi z rodziny niezamożnej, rzadko dostaje prezenty. W AKADEMII 

pokazujemy mu, że zasługuje na coś wyjątkowego, dlatego otrzymuje wyprawkę (m.in. plecak, 

piórnik, notes i książeczkę „Odkrywając siebie. Niezwykła podróż z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI”) 

na początek oraz dedykowany upominek od Darczyńcy na zakończenie roku. Zyskuje coś 

unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy. 

 



Prawdziwy wykład inauguracyjny na wyższej uczelni 

Podczas Inauguracji dziecko może poczuć dumę z wstąpienia w szeregi studentów 

Akademii, stanąć na scenie w świetle jupiterów i odebrać indeks z rąk rektora lub innej 

znaczącej osoby. 

 

Wypracowanie partnerskiego kontraktu 

Zdanie dziecka się liczy! Tutor to nie nauczyciel, tylko partner, dlatego wspólnie 

z dzieckiem wypracowuje i podpisuje kontrakt, w którym znajdują się zasady ich współpracy. 

 

Spotkania z inspirującymi ludźmi 

Dziecko spotyka ludzi sukcesu, z którymi nie miałoby szansy zetknąć się w swoim 

środowisku. Ciekawe osobowości i życiorysy, mają inspirować je do stawania się kimś ważnym 

i pogłębiania własnych zainteresowań. 

 

Odkrywcze wyprawy i przygody 

Dziecko odkrywa miejsca na co dzień niedostępne (np. uczelnia, Pałac Prezydencki, 

duża redakcja), może poczuć się ważne i uwierzyć, że świat stoi przed nim otworem. 

 

Zaangażowanie w wydarzenia społeczne i pomoc innym 

Dziecko samo decyduje, czyj świat i w jaki sposób chce zmieniać. Podopieczni 

AKADEMII dostrzegają, że mają czym się dzielić i mogą wpływać również na swoje otoczenie. 

 

Dzień Dziecka w fotelu prezesa 

Uczeń Akademii spędza Dzień Dziecka zasiadając w fotelu prezesa dużej firmy lub 

instytucji. Patrząc na świat z tej perspektywy, ma szansę pomyśleć: ja też kiedyś mogę być 

w takim miejscu. Po raz kolejny dostaje sygnał: świat stoi przede mną otworem! 

 

Gala sukcesów na zakończenie roku 

Zakończenie roku to okazja do wspólnego świętowania osiągnięć dziecka podczas Gali 

Sukcesów. W AKADEMII każde dziecko może być z siebie dumne – nie ma podziału na uczniów 

z czerwonym paskiem i bez. Podopieczny AKADEMII otrzymuje Indeks Sukcesów, gdzie Tutor 

zapisuje jego największe zwycięstwa. Być może to pierwszy moment, kiedy dziecko z radością 

pokaże swój Dyplom rodzicom. 

 

 

Program Akademia Przyszłości wybraliśmy ze względu na szanse, które daje on 

dzieciom. Jest to inicjatywa sprawdzona, mająca wieloletnią historię i wiele doświadczeń, 

które pomagają podnosić jakość mądrej pomocy. Aktualnie 5 naszych uczniów jest  

w Akademii – jesteśmy z nich szalenie dumni! W kolejnej edycji postaramy się, by do tej 

wyjątkowej społeczności dołączyli kolejni uczniowie naszej szkoły. 


