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Przedstawiamy Państwu nowy program
nauczania w Soward Academy

O PROGRAMIE

Program wzorowany na najlepszych
międzynarodowych programach szkół
podstawowych na świecie. 

Według takich  programów uczą się dzieci w szkołach
brytyjskich i amerykańskich. 



Dzielimy przekonanie coraz bardziej
powszechne wśród fachowców od
edukacji, że w obliczu cyfryzacji,
automatyzacji, internetu i sztucznej
inteligencji należy zmienić myślenie na
temat przyszłości dzieci i inaczej spojrzeć
na ich edukację. 

Zapewnić im taka szkołę i taki program, aby
otrzymało umiejętności radzenia sobie w świecie
przyszłości. Program Soward dba o
supernowoczesne kompetencje, które sprawią, że
przyszłość naszych dzieci będzie maksymalnie
bezpieczna a ono wyrośnie na prawdziwego lidera
XXI wieku. 



INTERNATIONAL CURRICULUM

Program ten wyróżnia nas na tle szkół lokalnych, ale
też w kraju. Nazwaliśmy go International Curriculum.
Ten program to efekt naszych wieloletnich
doświadczeń jako nauczycieli akademickich, założycieli
szkoły, efekt wielu lat pracy naszego zespołu i efekt
synergicznej współpracy z naszymi partnerami z
zagranicy i z Polski. Brain Child Learning – specjalistów
w zakresie rozwoju dzieci i Grupy Edukacyjnej Soward
– właściciela 20 szkół zajęć dodatkowych dla dzieci w
Polsce.



PROGRAM
OPIERA SIĘ NA 
4 GŁÓWNYCH
FILARACH



SUPER
JĘZYK

SPRAWNY
UMYSŁ

4 GŁÓWNE FILARY



KOMPETENCJE

SPOŁECZNE
ZDROWE, SPRAWNE 

CIAŁO

4 GŁÓWNE FILARY



Pracowaliśmy nad nim przez ostanie 3 lata.

Pandemia koronawirusa trochę wstrzymała prace,
stawiając przed nami zadania, których nie byliśmy 
w stanie przewidzieć: zdalna nauka, choroby,
kwarantanny, zastępstwa – niespodziewana szkolna
rutyna.

INTERNATIONAL
CURRICULUM



DZIĘKI SYNERGICZNEJ WSPÓŁPRACY  
ZESPOŁÓW 
SOWARD ACADEMY, SOWARD SMART
KIDS, BRAINY POLSKA, GRUPY
EDUKACYJNEJ SOWARD ORAZ
WSPARCIU NASZYCH ZAGRANICZNYCH
PARTNERÓW: BCL I ALOHA 

jesteśmy gotowi przedstawić go Państwu, a za
Waszym pośrednictwem naszym dzieciom, aby jak
najszybciej dać im sprawdzoną, międzynarodową
jakość edukacji. 

Edukacji, która przygotuje ich do życia w świecie
przyszłości, zapewni maksymalnie bezpieczną
przyszłość, przygotuje do międzynarodowej matury. 



Takie same  programy
realizowane są szkołach

amerykańskich, angielskich. 

NIE BOIMY SIĘ POWIEDZIEĆ, ŻE
PROGRAM, KTÓRY PAŃSTWU

PREZENTUJEMY TO PRAWDZIWY,
GOTOWY DO WDROŻENIA

PRZYKŁAD EDUKACJI
PRZYSZŁOŚCI DLA PRAWDZIWYCH

LIDERÓW XXI WIEKU. 



Zdecydowaliśmy się zrobić to teraz,
gdyż pandemia postawiła dzieci
przed szczególnie trudnymi
wyzwaniami. 

Izolacja społeczna, uzależnienie od
mediów, spadek motywacji, problemy
z koncentracją i realizacją zadań
szkolnych sprawiają, że dzieci tracą
cenny czas. 

DLACZEGO 
TERAZ?

Jesteśmy w posiadaniu rozwiązań
edukacyjnych, które są doskonałą
receptą na te bolączki i chcemy jak
najszybciej dać je naszym
Sowardianom.



Elementy tego programu
International Curriculum były już
dostępne dla Sowardian w szkole 
i w postaci zajęć popołudniowych 
i duża grupa dzieci w nich
uczestniczyła. 

Dużo było też głosów Państwa, że
zajęcia są super i bardzo potrzebne
jednak liczba lekcji w Akademii
uniemożliwia uczestnictwo.

DLACZEGO 
TERAZ?

Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć
je do planu lekcji w szkole, tworząc
tym samym kompleksowy program
edukacyjny dla naszych dzieci.



Zajęcia obowiązkowe - ministerialna
podstawa programowa.

Oczywiście język angielski. 8 lekcji w
tygodniu. Będziemy realizować go w
oparciu o program British curriculum,
(Brytyjski Narodowy System
Nauczania) (British National
Curriculum, 

CO W
PROGRAMIE?

zawiera język angielski ogólny,
Science i Maths od pierwszej klasy po
angielsku jako uzupełnienie
tradycyjnej podstawy programowej. 



OD KLASY 4. 
PROWADZIMY PRZEDMIOT
CAMBRIDGE EXAMINATION

Dzięki temu Sowardianie uczyć się będą
brytyjskiego języka angielskiego i otrzymają
możliwość zdobywania międzynarodowych
certyfikatów językowych. Ich posiadanie buduje
poczucie wartości dziecka, daje zewnętrzne
potwierdzenie jakości kształcenia w Soward
Academy.



Od klasy 4. wprowadzamy
konwersacje z native speakerem.

W klasie 7. nasza młodzież
uczestniczyć będzie w
anglojęzycznych warsztatach
mindfulness, uważności, koncentracji,
świadomego oddechu i panowania
nad stresem.
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School of Intercultural Skills – Szkoła
kompetencji międzykulturowej
nauczy młodzież współpracy z
przedstawicielami innych kultur. To
także warsztaty w języku angielskim
w klasie 8.



Akademia Młodego Lekarza
Akademia Młodego Prawnika
Akademia Młodego Przesiębiorcy

Warsztaty anglojęzyczne, które dadzą
uczniom możliwość poznania języka
specjalistycznego dla danego zawodu
oraz – w formie zabawy – zapoznania się
z podstawowymi elementami pracy w
zawodzie. Dodatkowo, ramach akademii
uczyć będziemy szacunku dla prawa i
zdrowego stylu życia.

SPECJALISTYCZNY  
JĘZYK ANGIELSKI

Akademia Przedsiębiorczości i języka
biznesu 
W klasie 8. roczny kurs przedsiębiorczości
i angielskiego języka biznesu (zabawa w
firmę, biznes plan, szacunek dla pieniądza
– to niektóre elementy tych warsztatów.



JĘZYK NIEMIECKI
– 2 LEKCJE TYGODNIOWO OD
KLASY PIERWSZEJ. 

Dlaczego niemiecki? Jest dla osób znających
angielski łatwy do przyswojenia, ale przede
wszystkim nie ma w Częstochowie możliwości
kontynuacji innego języka w liceum na wyższym
poziomie. Nasi absolwenci musza uczyć się
hiszpańskiego od podstaw.

Będzie to tez jezyk najbogatszej części świata



TRENING KOGNITYWNY
WZMACNIA MÓZG, USPRAWNIA
UMYSŁ DZIECKA, POLEPSZA FUNKCJE
WYKONAWCZE MÓZGU

Oprócz programu językowego, elementem
wyróżniającym nasz program na tle kraju i
programów innych szkół podstawowych jest
trening kognitywny, który wzmacnia potencjał
wykonawczy mózgu



rozwijają inteligencję matematyczno-
logiczną, uczą niewiarygodnie szybkiego
liczenia, mnożenia, dzielenia i
pierwiastkowania w pamięci 5-cio
cyfrowych liczb. 

TRENING
KOGNITYWNY
BRAINY

Naukowa metoda Brainy SE uczy
aktywnego osiągania stanu ALFA
(optymalnego stanu uczenia się) Optimal
Learning State – dzięki czemu nasi
uczniowie szybciej i skuteczniej będą się
uczyć. języków obcych i innych
przedmiotów.

Programy Brainy wprowadzone do
programu nauczania wtedy, kiedy to
najbardziej skuteczne, wspierają rozwój
mózgu dziecka, wzmacniają zmysły i jego
potencjał intelektualny, kreatywność,
intuicję, naturalne talenty. Ćwiczą pamięć,
koncentrację, panowanie nam emocjami, 



PROGRAM 
KOMPTENCJI SPOŁECZNYCH
UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH

LIFE SKILLS

Jak mówiliśmy  wcześniej w obliczu cyfryzacji,
automatyzacji, internetu i sztucznej inteligencji
należy zmienić myślenie na temat przyszłości
Naszych dzieci. Nauka kluczowych umiejętności
życiowych Life Skills, czyli Kompetencji
Społecznych jest gwarancją, że dziecko odnajdzie
się w zmieniającej się rzeczywistości. Badacze
twierdzą, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką
powinny robić szkoły jest wsparcie i rozwój
kluczowych kompetencji swoich dzieci. 



W klasie 5. dzieci nauczą się odporności
psychicznej, inteligencji emocjonalnej,
uważności i mindfulness.

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE

W klasie 6. poczucia wartości, budowania
relacji, asertywności i przedsiębiorczości. 
Każdy moduł trwa ok. 3 miesiące. 1 lekcja
w tygodniu. 

Wprowadzamy więc profesjonalnie
przygotowany program nauczania
kompetencji społecznych dla naszych
dzieci, w formie przyjaznych dziecku
warsztatów z wykorzystaniem
grywalizacji. I tak:



AKADEMIA 
WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH 

AKADEMIA MŁODEGO
DZIENNIKARZA 
SOWARD MEDIA SCHOOL

Nauczymy Sowardian wystąpień
publicznych i medialnych i
autoprezentacji w ramach Media School –
Akademii Młodego Dziennikarza. To w
klasie 6.



AKADEMIA 
SZTUK WALKI 

To wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas
odpowiada za pierwsze trzy filary. Czwarty filar,
czyli zdrowe ciało to nasza szkoła sztuk walki.
Dzięki współpracy  z profesjonalnymi trenerami
nauczymy Sowardian aikido, samoobrony, karate i
krav magi dla dzieci. Ich ciała będą sprawne, a
umysły zdolne do kontroli emocji i panowania nad
sobą.



Całość programu daje
spójny nowoczesny
model absolwenta
Soward Academy,
który świetnie włada
angielskim, zna drugi
język na poziomie
swobodnej
komunikacji. 

Cały program
International
Curriculum oraz
bogaty program zajęć
dodatkowych, z
których Soward jest
znany daje nam
pewność, że nasze
dzieci otrzymają
najwyższej jakości
produkt edukacyjny

Ma super sprawny
mózg, rozwinięte
umiejętności
życiowe,
kompetencje
społeczne, potrafi
panować nad
stresem, nie boi się
wyzwań. 

Wy rodzice,
szczęśliwe,
nowocześnie
wyedukowane
dziecko, gotowe do
uczestnictwa w
olimpiadach
przedmiotowych,
nauki w najlepszych
liceach w kraju i za
granicą lub liceum
Soward, 

zdania
międzynarodowej
matury i podjęcia
studiów na
uczelniach w kraju
i zagranicą. Jego
przyszłość będzie
bezpieczna.

PODSUMOWANIE



INTERNATIONAL CURRICULUM

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA.GLOBALNIE!


