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Akademia Tanecznego Wychowania

INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

WYCHOWANIE PRZEZ TANIEC I ZABAWĘ

d
i rozpraszaczy w formie Internetu czy telewizji. 
U dzieci coraz częściej pojawiają się  problemy 
z  koncentracją, depresja, zaburzenia 
psychosomatyczne, wycofanie społeczne czy 
wady postawy i problemy z nadwagą. Wiemy, 
że aby przeciwdziałać zagrożeniom płynącym 
z wymagającego środowiska społecznego, 
dzieci muszą zbudować zarówno sprawność 
fizyczną jak i  silną, asertywną osobowość 
opartą o takie cechy jak  wytrwałość czy 
poczucie własnej wartości i przynależności. 

 
Pragniemy, aby Państwa placówka także 
włączyła się do inicjatywy propagowania 

aktywnych form spędzania czasu wolnego 
wśród dzieci. Dzięki umożliwieniu nam 
prowadzenia zajęć zapewniają Państwo 

realizację podstawowych funkcji 
nie tylko edukacyjnych, ale również 

wszechstronnego rozwoju  
i wychowania swoich podopiecznych.  

W Akademii Tanecznego Wychowania dokładamy wszelkich starań, aby sprostać wysokim 
wymaganiom i nauczyć dzieci nie tylko tańca, ale także odporności psychicznej, radzenia 
sobie z problemami życia codziennego i zagrożeniami płynącymi z uzależnienia od urządzeń 
cyfrowych. 

Każda współpracująca z nami instytucja może liczyć na kompetencje i profesjonalizm 
naszego zespołu. Szkołom i przedszkolom oferujemy szeroki zakres wsparcia funkcji 
opiekuńczych, integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. 

Organizujemy i prowadzimy bezpłatne festyny i imprezy. Naszym uczestnikom 
umożliwiamy wyjazdy na pokazy taneczne oraz wakacyjne obozy i kolonie. 

Staramy się dojeżdżać do każdego, bez względu na wielkość, zainteresowanego współpracą 
miejsca na ww. terenie, w którym jest min. 10-cioro chętnych, aby umożliwić dzieciom z 
mniejszych miejscowości udział w zajęciach dodatkowych.

 

Zajęcia Akademii Tanecznego Wychowania odbywają się raz w  tygodniu i trwają 45 min. 
Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 65 zł za dziecko.

 

 
Nieco więcej o nas możecie Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej:  

www.danceole.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie: 515 962 868. 



 
Jesteśmy  

AKADEMIĄ TANECZNEGO WYCHOWANIA 
i cieszymy się, że mogą nas Państwo poznać. 

Od 8 lat skutecznie wspieramy budowanie 
pewności siebie, rozwój inteligencji 
emocjonalnej i sprawności fizycznej dzieci 
w wieku 4-7 lat. Nasz wyjątkowy program 
powstał z połączenia profesjonalnej 
choreografii tanecznej i gier zespołowych oraz 
wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii 
rozwoju i neuronauki. 

Już ponad 300 postępowych instytucji 
oświaty otworzyło dla nas swoje drzwi 
i  doceniło zalety nowoczesnego programu 
edukacyjno-wychowawczego. Z radością 
i dumą możemy pochwalić się realnym 
i  pozytywnym wpływem na kształtowanie 
się charakterów i postaw ponad 5 tys. dzieci 
z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Dzięki nowoczesnym metodom 
zarządzania organizacją i  zespołami 
rozproszonymi, stale zwiększamy liczbę 
współpracujących z nami instytucji. 
Sformułowane w planie strategicznym cele 
rozwoju naszej organizacji zakładają wzrost 
zasięgu terytorialnego o kolejne województwa. 

Dzisiaj do współpracy zapraszamy 
także Państwa instytucję oraz zachęcamy 
do umożliwienia swoim podopiecznym 
skorzystania z naszych innowacyjnych zajęć 
pozalekcyjnych. 

Wierzymy, że taniec to ekspresja harmonii 
umysłu i ciała, a  praca w grupie zaspokaja 
naturalną potrzebę integracji społecznej. 
Rozwój przez świetną zabawę, powtarzalność 
dobrych wzorców i wzmożone doświadczenia 
czuciowo-ruchowe znacznie usprawniają 
naturalną neuroplastyczność umysłu. 
Odpowiednia motywacja i endorfiny płynące 
z  atrakcyjnej formy aktywności fizycznej 

W najbliższym roku szkolnym nasza 
działalność obejmie także województwo 
górnośląskie. Nasz zespół ciągle się 
powiększa i obecnie liczy ponad 30 
wyszkolonych instruktorów i  pracowników 
administracyjnych.

 

Nasza firma powstała z pasji do tańca 
i z miłości do dzieci. Wielkie zaangażowanie,  
ciągły rozwój i fantastyczny program 
sprawiły, że uczestnicy pokochali nasze 
zajęcia, a szkoły i przedszkola obdarzyły nas 
cennym zaufaniem. 

sprzyjają zachowaniu odpowiedniego balansu 
emocjonalnego oraz znacznie zwiększają 
zdolność układu nerwowego do uczenia się, 
zapamiętywania i  adaptacji. 

Realizując naszą misję, wspieramy szczerą 
dziecięcą przyjaźń, propagujemy zdrowy styl 
życia oraz alternatywne formy spędzania 
wolnego czasu. 

 
Umiejętności zdobyte podczas zajęć przez 
uczestników programu, pomagają im lepiej, 
łatwiej i bardziej efektywnie funkcjonować 
w  środowisku przedszkolnym, szkolnym, 
rodzinnym oraz lokalnym.

Zajęcia skierowane są do wszystkich 
dzieci w wieku 4-7 lat, bez względu na 
predyspozycje czy talent. Najważniejsze dla 
nas jest bezpieczeństwo i profesjonalizm, 
dlatego nasi instruktorzy regularnie 
przechodzą szkolenia, podnosząc swoje 
kwalifikacje, a  zajęcia i program poddawany 
jest cyklicznym audytom i ewaluacją. 

Chcemy, aby nauka tańca dawała 
satysfakcję i radość, tworzyła nowe pasje 
i pozwalała dobrze się bawić. W obecnym 
dynamicznie rozwijającym się świecie 
występuje coraz więcej chorób cywilizacyjnych 


