Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Akademia Dziecka i Rodzica

Akademia Dziecka i Rodzica (ADiR)
AJD w Częstochowie
ADiR adresowana jest do dzieci w wieku 5-9 lat oraz ich rodziców/opiekunów.
ADiR nauką i zabawą pomaga rozwijać się dziecięcej ciekawości, zainteresowaniom, intelektowi
dziecka oraz jego twórczemu potencjałowi.
ADiR kompetentnie wzbogaca także rodziców/prawnych opiekunów w nowoczesną wiedzę nt.
rozwoju dziecka, pomagając im w radzeniu sobie z opieką i wychowaniem dziecka cywilizacji
cyfrowej.

W duchu idei LLL - uczenia się przez całe życie (ang. Life-Long Learning) – przy Instytucie
Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie została powołana do życia Akademia Dziecka i Rodzica (ADiR), poszerzając tym
samym grupę odbiorców oferty edukacyjnej Uczelni o dzieci – najmłodsze studentki i
najmłodszych studentów.
Edukacyjny program ADiR został tak pomyślany, aby z jednej strony - ze względu na
rozwój dzieci - każde dla nich zajęcia, obejmujące różne dziedziny nauki i kultury, korespondowały
z poszczególnymi edukacjami obowiązującymi w kształceniu przedszkolnym, jak i elementarnym
(w klasach I-III szkoły podstawowej). Z drugiej zaś strony - w odpowiedzi na rodzące się coraz
częściej pytania rodziców związane z prawidłowym rozwojem dzieci w zmieniającym się świecie –
aby rodzice/opiekunowie mieli okazję pożytecznie wykorzystać czas spędzany w AJD w
oczekiwaniu na zakończenie dziecięcych warsztatów.
ADiR powstała po to, by dzieci mogły poprzez naukę, zabawę i kulturę rozwijać dziecięcą
ciekawość, zainteresowania, intelekt oraz twórczy potencjał, ale także i w tym celu, aby
rodzice/opiekunowie pod okiem kompetentnych pracowników nauki mogli się wzbogacać o
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nowoczesną wiedzę nt. rozwoju dziecka, otrzymując wsparcie w radzeniu sobie z opieką i
wychowaniem dziecka cywilizacji cyfrowej.
Zajęcia ADiR prowadzone są w wyznaczoną na początku każdego roku akademickiego
jedną środę miesiąca w budynku Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8
(VII piętro).

Dotychczas odbyły się zajęcia:
- matematyczne (dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał, mgr Agnieszka Borowiecka),
- plastyczne (dr Ewa Piwowarska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak),
- logopedyczne (dr Izabela Sochacka),
- muzyczne (dr Anna Pękala),
- teatralne (dr Joanna Juszczyk-Rygałło),
- na temat zdrowego żywienia (dr Edyta Krotla-Skoczylas i dr Irena Jarzyńska),
Często też w zajęciach uczestniczą Studentki AJD – przyszłe nauczycielki przedszkoli i szkół.

O ADiR mówiło się i w TV Orion, i w Radiu Fiat:

http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=19220
http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/akademia-dziecka-i-rodzica-powrot-po-wakacjach/
http://fiat.fm/info/akademia-dziecka-i-rodzica-powrot-po-wakacjach/

Informacji udziela:
- sekretariat Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej AJD – (34) 37 84 324
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