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„Akademia Młodego Odkrywcy” 
 

Projekt realizowany przez dwa lata – uczniowie 11-14 lat (VI-VIII klasa) 

*(data urodzenia uczestnika musi się mieścić dokładnie w podanym powyżej przedziale wiekowym) 

W ramach projektu 3 moduły zajęć w ciągu roku: 

1. Moduł Pierwszy (listopad/grudzień 2018 – I edycja; listopad/grudzień 2019 – II 

edycja) 

 Chemia – to proste! – warsztaty laboratoryjne, pokazy chemiczne – 

rozwijanie chęci poznawczych i zainteresowań w zakresie nauk ścisłych; 

umiejętność pracy w grupie; rozwijanie zdolności manualnych; 

rozwiązywanie problemów naukowych; ćwiczenia umiejętności wykonywania 

prostych doświadczeń chemicznych 

 Młody Ratownik – zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych – możliwość 

zobaczenia jak wygląda nauka zawodów medycznych na światowym 

poziomie; nauka udzielania pierwszej pomocy,  

 Inteligencja Emocjonalna – jak wykorzystać emocje do działania – 

budowanie umiejętności wykorzystania inteligencji emocjonalnej w edukacji i 

na co dzień; rozbudzenie świadomości emocjonalnej; budowanie 

umiejętności rozpoznawania emocji własnych i innych osób; ćwiczenie 

wykorzystania emocji w działaniu 

2. Moduł Drugi (marzec/kwiecień 2019 – I edycja; marzec/kwiecień 2020 – II 

edycja) 

 Jak Szyć? – warsztaty z szycia chirurgicznego – rozwijanie zdolności 

manualnych; ćwiczenie cierpliwości i precyzji 

 LaparoSpoko – ćwiczenia zdolności manualnych i widzenia stereoskopowego 

– ćwiczenia rozwijające sprawności manualne i umysłowe; rozwijają cenne 

umiejętności widzenia stereoskopowego, koordynacji ruchowej a także 

wyobraźni; uczą cierpliwości i rozwijają precyzję i efektywność pracy 

psychomotorycznej 

 Anatomia na początek – warsztaty z anatomii – rozwijają chęci poznawcze i 

zainteresowania w obszarze nauk przyrodniczych; rozwijają również 

współpracę między uczestnikami, uczą pracy w zespole 

3. Moduł Trzeci (maj 2019 – I edycja; maj 2020 – II edycja) 

 Planetarium 

 Centrum Nauki EC1 
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 Podsumowanie projektu, rozdanie nagród konkursowych 

 

W ramach projektu popołudniowe spotkanie z rodzicami (nie muszą to być rodzice 

uczestników projektu) na terenie szkoły. Spotkanie  

z psychologiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr Pawłem Rasmusem – „Jak mówić, 

żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?”. Szczegóły spotkania do 

omówienia z pedagogiem szkolnym. 

 

Konkurs dla uczniów – „Wejdź do świata nauki!” – Twoje spotkanie z nauką na 

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Konkurs skierowany do uczniów biorących udział w 

zajęciach na naszej Uczelni. Praca – styl dowolny (może to być praca plastyczna, 

opowiadanie, zdjęcie, filmik, teledysk…) – praca indywidualna bądź grupowa (max. 3 osoby). 

 

Po uczniów rano przyjeżdża autokar i zabiera 36 uczniów z 3 nauczycielami. Na miejscu 

uczniowie dzieleni są na trzy 12-osobowe grupy. Grupy w ciągu dnia mają trzy dwugodzinne 

ćwiczenia w ramach jednego modułu. Po pierwszych zajęciach uczniowie i opiekunowie mają 

zagwarantowaną przerwę kanapkową i obiad. Wszyscy mają wykupione ubezpieczenie NNW. 

Każdy uczeń biorący udział w projekcie musi wypełnić komplet dokumentów (Dane 

Uczestnika, Zgoda Rodziców, Oświadczenie Uczestnika). 

 

Harmonogram Modułu 1 i 2: 

 

8:15 – odjazd autokaru spod szkoły 

9:00-10:45 – ćwiczenie 1 

10:45-11:00 – przerwa kanapkowa 

11:00-12:45 – ćwiczenie 2 

12:45-13:15 – obiad 

13:15-14:45 – ćwiczenie 3 

15:30 – powrót autokaru do szkoły 

 

Harmonogram wycieczki do EC1 

 

8:15 – odjazd autokaru spod szkoły 

9:00-9:50 – planetarium 

9:50-10:00 – przerwa kanapkowa 

10:00-13:00 – Centrum Nauki Techniki i Sztuki 
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13:00-13:30 – przejazd do CDUM 

13:30-14:00 - obiad 

14:00-14:45 – podsumowanie programu, rozdanie certyfikatów, rozstrzygnięcie konkursu i 

wręczenie nagród 

15:30 – powrót autokaru do szkoły 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


