


Biegun

Bo każde dziecko jest ważne!
Marek Kamiński

LifePlan Academy to międzynarodowy program 
motywacyjno-rozwojowy skutecznie budujący umiejętności i 
kompetencje do osiągania indywidualnych celów.

Nastawiony jest na wdrażanie kreatywnych i 
niestandardowych rozwiązań oraz budowanie odporności 
psychicznej dzieci i młodzieży. 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 14-17 
lat, bez względu na kulturę i narodowość. Rozwijamy naszą 
społeczność tak, aby uczestnicy programu stworzyli zwartą 
grupę, w której mogą się wspierać i nawzajem motywować.



Biegun

Program bazuje na 5 krokach Metody Biegun Marka 
Kamińskiego, osobistych doświadczeń zdobytych podczas 
ekstremalnych wypraw podróżnika, w tym z Jankiem Melą. 

Opracowane scenariusze lekcji są odpowiedzią na wyzwania 
wychowawcze, pomagają przeprowadzić wartościowe zajęcia
wspierające uczniów oraz uczennice, we wzmacnianiu ich 
odporności psychicznej i poczuciu własnej wartości.



Krok 1 Odkryj swój Biegun 

Krok 2 Mapa drogi 

Krok 3 Droga jest ważna, nie cel 

Krok 4 Dwa Bieguny: sukces i porażka

Krok 5 Poznaj samego siebie 

10 modułów lekcyjnych, rekomendowane do realizacji na lekcjach 
lub zajęciach poza lekcyjnych

*autorska Metoda szkoleniowa opracowana przez Marka Kamińskiego i ekspertów na podstawie 
wypraw na bieguny Ziemi



Biegun
Państwa udział w programie zapewnia:

• wdrożenie programu LifePlan Academy w Państwa szkole na podstawie i 
zasadach umowy partnerskiej,

• przeszkolenie Rady Pedagogicznej lub jej części w zakresie prowadzenia 
programu LPA z młodzieżą,

• przekazanie dostępu do materiałów programowych LPA (manual ze 
scenariuszami lekcji, książka, aplikacja LifePlan App),

• wsparcie mentorskie Master Trenera LPA w procesie wdrażania programu w 
szkole,

• możliwość uruchomienia rozszerzonej wersji LifePlan Academy w charakterze 
zajęć dodatkowych – płatnych dla uczestników,

• udostępnienie Radzie Pedagogicznej szkoły partnerskiej, możliwości 
uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach społeczności LPA – Zoom Cafe



Biegun

• przekazanie szkole systemu identyfikacji wizualnej Partnera LPA – tablica 
informacyjna na budynek oraz dyplomy potwierdzające współpracę ze 
szkołą,

• certyfikację nauczycieli i uczniów, którzy zakończą realizację LifePlan
Academy,

• wizyty patronackie przedstawicieli Fundacji Marka Kamińskiego, w tym 
wizyty z robotem NOA,

• umożliwienie uczniom szkoły współpracę przy programowaniu i rozwoju 
sztucznej inteligencji robota NOA,

• dostęp dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców do aplikacji LifePlan App, 
wspierającej proces realizacji programu LifePlan Academy,

• przystąpienie do wdrożenia programu  LifePlan Academy zgodnie z 
warunkami umowy partnerskiej nie wiąże się z opłatami dla uczniów ani 
samej szkoły.



Program LifePlan Academy i wszystkie zawarte w nim 
materiały przygotowane są w 3 wersjach językowych:
- polskiej,
- ukraińskiej,
- angielskiej.

Realizujemy program w ponad 30 krajach na świecie w tym w 
Rwandzie, Nigerii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii
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