


Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA to jedyne  
w Polsce konsorcjum posiadające tak bogatą 
ofertę edukacyjną, skierowaną do dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Tworzą go placówki oświatowe,  
stowarzyszenia, fundacje i spółki działające w obsza-
rze kultury, nauki i zdrowia.

Profesjonalna kadra, nowoczesna baza dydak- 
tyczna oraz przyjazna atmosfera gwarantują  
tylko wysoki poziom kształcenia. Spełniając  
oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług  
edukacyjnych, z licznymi sukcesami, stale rozwija 
swoją bogatą już ofertę.

Misją Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego 
jest wszechstronna działalność (w tym badawczo-
-naukowa, społeczna, oświatowa, informacyjna)  

na rzecz szeroko rozumianego rozwoju polskiej  
edukacji i polskich przedsiębiorstw oraz podnoszenia 
ich konkurencyjności i wspomagania rozwoju gospo-
darczego RP, w tym promowania rozwoju przedsię-
biorczości i inicjatywy.

Fundamentem pracy i rozwoju są oryginalne  
i niestandardowe rozwiązania w biznesie, eduka-
cji, a także pracy zespołowej. Dzięki współpracy  
z zagranicznymi instytucjami oraz uniwersytetami,  
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne stwarza możli-
wość zdobycia edukacji międzynarodowej. Stały roz-
wój oferty, dynamiczne dostosowanie do zmieniającej 
się rzeczywistości, wyzwań i potrzeb oraz poszano-
wanie wartości pracy ludzkiej to sukces Konsorcjum  
Naukowo-Edukacyjnego.
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Instytut Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM

Instytut istnieje od 2015 roku. Studia podyplo-
mowe realizowane są przy współpracy z Wyższą 
Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. 
Zainteresowani mogą wybierać spośród ponad stu 
kierunków. Prowadzone są studia podyplomowe 
z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk o zarządzaniu, 
kultury fi zycznej. Instytut prowadzi także studia Exe-
cutive MBA, z modułem Uniwersytetu ze Stanów Zjed-
noczonych. Mając na uwadze potrzeby rynku, oferta 
Instytutu jest stale wzbogacana o nowe kierunki.

Instytut Studiów Podyplomowych Andrago-
-Centrum wyróżniają nowoczesne i przystosowane 
do potrzeb edukacyjnych programy nauczania. Zaję-
cia odbywają się w zabytkowej kamienicy, w ścisłym 

Centrum Edukacji College Medyczny to marka, 
która dynamicznie weszła na rynek edukacyjny 
w 2011 roku. Skupia szkoły niepubliczne o upraw-
nieniach szkół publicznych, posiadające wpis 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

College Medyczny ma najszerszą w Polsce 
ofertę szkoleniową. Dysponuje ponad 1000 kursów 
i szkoleń z wielu dziedzin, w tym szkoleń specjali-
stycznych. Skupiając wokół siebie wysokiej klasy 

College Medyczny

centrum Kielc. Kadra Instytutu to doświadczeni 
wykładowcy uczelni wyższych znajdujących się na 
terenie naszego województwa, jak i poza nim, oraz 
praktycy z wielu dziedzin, którzy z ogromną pasją 
i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę teore-
tyczną oraz praktyczną naszym studentom.

Podczas inauguracji roku akademickiego odby- 
wają się otwarte naukowe konferencje, cieszące się 
dużym zainteresowaniem. Inauguracja roku aka-
demickiego w Instytucie, co roku połączona jest 
z naukową, certyfi kowaną, konferencją, kierowaną 
do nauczycieli, pedagogów, studentów kierunków 
pedagogicznych oraz zainteresowanych tematyką. 
W roku 2019 podczas konferencji  pn. Nowoczesne 
formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi,  wygłoszone były prelekcje 
przedstawicieli ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, 
przez co miała ona wymiar międzynarodowy.

  Instytut Studiów Podyplomowych Andrago-
-Centrum zapewnia atrakcyjne czesne (z możliwo-
ścią rozłożenia na raty), zniżkę dla absolwentów 
oraz wysoki poziom nauczania.

specjalistów, tworzy znakomicie współpracujący 
zespół, propagujący oświatę i kształcenie usta-
wiczne. Dostarczanie klientom pełnej satysfakcji 
ze świadczonych usług oraz systematyczny rozwój 
i stałe podnoszenie jakości prowadzonego kształ-
cenia wyróżnia Placówkę College Medyczny na tle 
innych placówek. W odpowiedzi na potrzeby rynku 
oferta jest stale poszerzana.

College Medyczny jest ważnym ogniwem 
systemu krajowej edukacji. Wpływa na rozwój 
zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez 
organizowane kursy i szkolenia, ale również dzię-
ki projektom edukacyjnym współfi nansowanym 
ze środków Unii Europejskiej.
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Naukowe Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mini College 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 Niepubliczne Naukowe Przedszkola i Żłobki In-
tegracyjne Mini College realizuje podstawę progra-
mową wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe 
programy autorskie. Przedszkole posiada w swojej 
ofercie edukacyjnej , autorski, sztandarowy program 
„Naukowe przedszkole” realizowany pod patrona-
tem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na pro-
wadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci 
w wieku przedszkolnym.  Pierwsza placówka przed-
szkolna powstała w roku 2014 w Piekoszowie. 
W chwili obecnej funkcjonuje już dziesięć takich pla-
cówek w Kielcach, Piekoszowie, Łopusznie, Skarży-
sku Kamiennej, Końskich.

Wszystkie oddziały  przedszkolach Mini College 
dysonują przestronnymi i widnymi salami, dostoso-

Centrum Doskonalenia Nauczycieli to placówka 
niepubliczna, obejmująca swoim działaniem cały kraj.

Misją Centrum jest organizowanie szkoleń 
i warsztatów, mających na celu powiększanie za-
sobów wiedzy nauczycieli, wychowawców oraz 
dyrektorów placówek oświatowych. W swojej ofercie 
posiada szeroką gamę kursów doskonalących i wspo-
magających rozwój systemu kształcenia. Wykładowcy 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w precyzyjny spo-

wanymi  także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
Placówki Mini College posiada sale do prowadzenia 
zajęć terapeutycznych dla dzieci o różnych stop-
niach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o po-
trzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola i żłobki 
Mini College, jako placówki integracyjne, z radością 
witają zarówno dzieci z orzeczeniami, chorobami 
przewlekłymi. Edukacja w takiej formie przynosi nie 
tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, 
ale również dla dzieci bez nich.  

W czasie pobytu w placówkach dzieci nie tylko 
uczą się podstaw życia codziennego, jak choćby na-
wyków higienicznych czy samodzielnego spożywa-
nia posiłków, ale mogą też rozwijać pasje i umiejęt-
ności na zajęciach i kursach. Podczas zajęć dzieci 
wykonują szereg eksperymentów i doświadczeń. 

Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna 
jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne 
z normami, a także stymulowanie rozwoju psycho-
ruchowego, co zapewnia starannie dobrana kadra, 
odpowiednio zbilansowana dieta oraz zajęcia do-
datkowe realizowane w Przedszkolach i Żłobkach 
Mini College.

sób przekazują wiedzę, opierając ją na przykładach 
z własnego doświadczenia. Centrum oferuje 
szkolenia dopasowane do dzisiejszych potrzeb sta-
wianych na drodze nauczycieli oraz dyrektorów szkół. 
Priorytetem placówki jest organizowanie działań 
na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczy-
cieli ponieważ odpowiednie zarządzanie placówką 
oświatową jest niezmiernie ważne. Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli proponuje dyrektorom szkół oraz 
pracownikom organów nadzorujących szkolenia z za-
kresu zarządzania szkołą, jak również jej budżetem. 
W ofercie znajdują się też warsztaty dla dzieci i ro-
dziców. Organizowane są także bezpłatne seminaria 
i konferencje wspierające pracowników oświaty.
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Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kielcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii 
Skłodowskiej-Curie jest kolejną placówką, po Nie-
publicznym Naukowym Przedszkolu Mini Colle-
ge, która powstała z pasji i przekonania, że szkoła 
to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale rów-
nież, a może przede wszystkim, miejsce kształto-
wania charakteru. Miejsce, gdzie dziecko czuje się 
bezpiecznie i gdzie spędzi większą część swoje-
go dnia. Priorytetem Naukowej Szkoły Podstawo-

Niepubliczne Naukowe Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach skupia 
zespół nauczycieli pasjonatów, którzy od lat sku-
tecznie przygotowują młodzież do egzaminu dojrza-
łości oraz dalszego kształcenia na poziomie szkoły 
wyższej. Wśród kadry nauczycielskiej są także wy-
kładowcy akademiccy z uczelni w całej Polsce.

Podstawowym celem szkoły jest skuteczne 
przygotowanie uczniów do matury oraz wyposa-
żenie ich w dodatkowe umiejętności, niezbędne 
do funkcjonowania  we współczesnym społeczeń-
stwie. Szkoła oferuje uczniom ciekawy i skuteczny 

program nauczania oraz klasy o czterech profi lach 
do wyboru: medyczny, prawno-politologiczny, po-
litechniczny oraz medialno-kulturowy. Priorytetem 
jest dobre przygotowanie do egzaminów matural-
nych oraz bardzo wysoki poziom nauczania języków 
obcych, z możliwością uzyskania międzynarodo-
wego certyfi katu TELC (egzamin). Bardzo ważnym 
elementem prawidłowego rozwoju młodego czło-
wieka jest aktywność fi zyczna, dlatego też, 
w ramach zajęć z wychowania fi zycznego, uczniowie 
Naukowego Liceum mają możliwość wyboru jak na-
jatrakcyjniejszej dla siebie formy ćwiczeń, m.in.: gry 
w tenisa, pływania, tańca, karate, kalisteniki.

Misją szkoły jest przekazanie uczniom wiedzy, 
doświadczenia, wrażliwości, dających absolwentom 
możliwość podjęcia studiów wyższych w dowolnym 
zakątku świata.

Niepubliczne Naukowe Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kielcach

wej im. Marii Skłodowskiej-Curie jest wspieranie 
i wzbudzanie w młodych ludziach ciekawości pozna-
wania świata, przekazanie takich wartości jak: tole-
rancja, szacunek do odmienności i różnic poglądo-
wych oraz poczucie własnej wartości. „Szkoła bez 
przemocy, hejtu i agresji” to jej motto!

Jest jedyną szkołą podstawową w wojewódz-
twie Świętokrzyskim bez prac domowych. Szkoła 
zapewnia opiekę w godzinach 7:00-17:00, oraz stałe 
zajęcia codziennie w godzinach 8:00-15:00. W boga-
tej ofercie zajęć dydaktycznych znajdują się m.in. za-
jęcia naukowe, basen, programowanie, karate.  Duży 
nacisk kładziony jest na naukę języków obcych, dla-
tego w programie znajduje się pięć godzin zajęć ję-
zyka angielskiego, oraz dwie godziny hiszpańskiego.
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Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych w Kielcach

Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych 
w Kielcach jest licencjonowanym ośrodkiem egza-
minacyjnym Telc Language Tests w Kielcach, który 
przygotowuje kandydatów i przeprowadza egzaminy 
z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, fran-
cuskiego, hiszpańskiego i wielu innych. Egzaminy 
Telc w dużym stopniu przyczyniły się do upowszech-

nienia nowoczesnych metod nauczania, takich jak  
obecnie stosowane podejście komunikacyjne. Dzięki 
temu uczelnie wyższe oraz inne instytucje edukacyj-
ne w Polsce i Europie zajmują dziś wiodącą pozycję 
w nauczaniu języków obcych zarówno w zakresie 
języka ogólnego, jak i specjalistycznego.

 Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych 
w Kielcach oferuje także kursy językowe. Słucha-
cze, po ukończeniu odpowiedniego poziomu kursu, 
mają możliwość uzyskania certyfi katu uznawanego 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Certyfi kowane Centrum Kształcenia Amerykańskiego 
LEARNING CENTER

To jedyne w Polsce certyfi kowane Centrum 
Kształcenia Amerykańskiego AIOA (AIOA Certifi ed 
Learning Center). Poprzez partnerstwo z AIOA oraz 
wykorzystanie nowych technologii, daje polskim 
uczniom możliwość nauki i studiowania w szkole 
amerykańskiej bez konieczności wyjazdu do USA.
Oferta skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Jak to działa? AIOA analizuje program polskiej 
szkoły i decyduje, które przedmioty są do uzupeł-
nienia. Wraz z naszym Centrum Kształcenia Ame-
rykańskiego ustalany jest indywidualny program 
i tempo pracy. Uczeń otrzymuje dostęp do interak-
tywnej platformy, a nauczyciele w USA na bieżąco 
monitorują jego postępy. Dodatkowym wsparciem 

jest polski mentor oraz uczestniczenie w wykładach 
na żywo (w czasie rzeczywistym) prowadzonych 
przez nauczycieli z USA (opcjonalnie). Zakończe-
niem nauki są pomyślnie zdane ustne egzaminy 
oraz dzięki połączeniu online, uczestnictwo w uro-
czystej ceremonii rozdania świadectw z udziałem 
amerykańskich przedstawicieli AIOA.

Bez ponoszenia gigantycznych kosztów nauki 
w USA, bez konieczności rozłąki z rodziną uczeń 
uzyskuje akredytowane świadectwo – dokładnie 
takie, jak uczniowie uczęszczający do szkoły w USA.

8 9



Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
„ŚWIĘTOKRZYSKA”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna „Świętokrzyska” jest nowoczesną placów-
ką, oferującą pomoc diagnostyczno-terapeutyczną 
dzieciom, młodzieży i dorosłym. Cały proces dia-
gnostyczny rozpoczyna się od wnikliwej obserwacji 
oraz przeprowadzenia rzetelnego wywiadu, którego 
wyniki są dokładnie analizowane .

Zespół Poradni „Świętokrzyska” tworzą wykwali-
fi kowani specjaliści, posiadający wieloletnie doświad-
czenie oraz stale podnoszący swoje kwalifi kacje.

College Medical Clinic — placówka lecznicza dla 
dzieci i dorosłych. Jest to miejsce stworzone z pasją 
i myślą o zdrowiu, komforcie oraz harmonii. Metody 
terapeutyczne, które stosuje się w pracy z Pacjen-
tem są bezpieczne, nowoczesne, uznane w świecie 
i umocowane w badaniach naukowych. Techniki 
te zawsze dobierane są indywidualne dla każdego 
w zależności od rodzaju schorzenia, długości jego 
występowania, natężenia dolegliwości oraz oczywi-
ście oczekiwań Pacjenta.

To co wyróżnia ten podmiot to jego fi lozofi a le-
czenia. Prowadząc terapię stosuje się holistyczne 
podejście do człowieka. Według tej koncepcji narzą-
dy ruchu integrują wszystkie sfery życia człowieka 

Celem działań poradni jest pomoc w pokonaniu dro-
gi do pozytywnych zmian osobom, które doświad-
czają trudności życiowych, za pomocą szerokiej 
oferty narzędzi diagnostycznych oraz terapii. 

W ofercie znajduje się m.in: diagnoza i terapia 
integracji sensorycznej, trening umiejętności spo-
łecznych, testy IQ, kompleksowa diagnoza i terapia 
psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna, 
terapia par, mediacje, psychoedukacja dla rodziców, 
diagnoza dysleksji, dysgrafi i, dysortografi i, dyskal-
kulii, diagnoza gotowości szkolnej oraz realizowane 
nieodpłatnie zajęcia w zakresie wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka .

College Medical Clinic

– od emocjonalnej, przez żywieniową, po fi zyczną. 
I to w narządach ruchu odbijają się nieprawidłowo-
ści występujące w każdej z tych sfer.

Filozofi ą i głównym założeniem stosowanej 
terapii jest dotarcie do przyczyny problemu Pa-
cjenta. Bardzo ważnym aspektem jest profi laktyka, 
rozumiana jako zapobieganie nawrotom problemu. 
Rozmowa z pacjentem w gabinecie dotyczy ergo-
nomii pracy, sportu, odpoczynku, radzenia sobie 
ze stresem i przede wszystkim sposobu odżywiania, 
który ma niezwykle ważny wpływ na organizm. 

Oprócz zabiegów fi zjoterapeutycznych w ofercie 
są m.in. zabiegi relaksacyjne, sensoterapia. 

Główne metody wykorzystane w terapiach to: 
kinezjologia, P-DTR, terapia mięśniowo-powięziowa, 
terapia manualna wg koncepcji Karela Lewita, tera-
pia punktów spustowych, pinoterapia i dry needling.

Nowością w ofercie jest także od niedawna dzia-
łająca w College Medcial Clinic poradnia dietetyczna.
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Kancelaria Prawno-Finansowa Lex Cognita Sp. z o.o.

Kancelaria Prawno-Finansowa Lex Cognita 
oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie: 
obsługi prawnej placówek oświatowych, podmio-
tów gospodarczych oraz klientów indywidualnych 
w dziedzinach prawa oświatowego, gospodarczego, 
cywilnego, administracyjnego oraz ochrony danych 
osobowych – RODO.

 Zespół kancelarii z pasją śledzi wszelkie 
zmiany uregulowań w polskim obszarze prawnym 
oraz księgowym.

Sukces kancelarii zbudowany jest w oparciu 
o stosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz zróż-
nicowane doświadczenie zawodowe pozwalające 
zagwarantować profesjonalną opiekę we wszystkich 
powierzonych sprawach.

LEX COGNITA - WSPARCIE PRAWNE I DORADCZE, 
NA KTÓRE ZASŁUGUJESZ!

Wydawnictwo Ipso Facto

Wydawnictwo Ipso Facto jest częścią Konsor-
cjum Naukowo-Edukacyjnego skupiającego placów-
ki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki dzia-
łające w obszarach: nauki, kultury, sportu i zdrowia.

Siedziba wydawnictwa mieści się w centrum 
Kielc przy ul. Wesołej. Wydawna jest głównie litera-
tura naukowa i popularnonaukowa, w tym recenzo-
wane czasopismo naukowe „Ipso Facto”. 

Na łamach czasopisma zamieszczane są ar-
tykuły, recenzje i inne materiały obejmujące swym 
zakresem takie obszary wiedzy, jak: ekonomia, 
administracja, bezpieczeństwo, prawo, fi nanse, za-
rządzanie, pedagogika.

Prace przedstawione przez autorów wydawa-
ne są w języku polskim i językach kongresowych. 
Pismo ukazuje się dwa razy w roku.

Wydawnictwo jest otwarte na współpracę nie 
tylko z pracownikami naukowymi, wykładowcami 
uczelni wyższych, ale również z nauczycielami, któ-
rzy w trakcie awansu zawodowego pragną rozwijać 
swoje umiejętności i dzielić się swoją wiedzą, oraz 
z innymi twórcami chcącymi publikować swój doro-
bek literacki – bajki, wiersze, opowiadania – w przy-
jaznym wydawnictwie. 

Publikacje w Ipso Facto obejmują książki 
w wersji drukowanej oraz w formatach e-bookowych 
i audiobookowych. Publikacje opatrujemy numerami 
ISBN i ISSN.
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Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej zostało 
powołane, aby szerzyć wiedzę z zakresu terapii in-
tegracji sensorycznej. Organizacja skupia wykwali-
fi kowanych terapeutów oraz pasjonatów tej metody, 
propagujących ją za pomocą:

• podnoszenia kwalifi kacji terapeutów inte-
gracji sensorycznej;

• kształcenia nowych terapeutów;
• rozpowszechniania wiedzy na temat inte-

gracji sensorycznej oraz jej wpływu na funk-
cjonowanie człowieka;

• promowania badań w zakresie holistyczne-
go charakteru terapii oraz jej oddziaływania 
na ludzki organizm.

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej realizu-
je swoje cele poprzez organizowanie certyfi kowa-
nych szkoleń oraz kursów doskonalących, wykła-
dów i konferencji. Świadczy pomoc terapeutyczną 
rehabilitacyjną, psychologiczną oraz prawną.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu

 Misją Stowarzyszenia na Rzecz Osób ze Spek-
trum Autyzmu jest niesienie profesjonalnej pomocy 
dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem, i ich ro-
dzinom, oraz wypracowanie systemowych rozwią-
zań, poprawiających jakość ich życia, a także kształ-
cenie wykwalifi kowanej kadry terapeutów autyzmu 
w Polsce.

 Stowarzyszenie skupia terapeutów oraz spe-
cjalistów z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu, 
którzy cały czas podnoszą swoje kwalifi kacje oraz 
kształcą nowych terapeutów.

Podstawą efektywnego programu edukacyjne-
go jest rzetelna diagnoza, ocena funkcjonowania 
dziecka z określeniem behawioralnych nadmiarów 
i defi cytów, na podstawie czego zaleca się najbar-
dziej skuteczną terapię. Organizowane certyfi kowa-
ne konferencje oraz seminaria edukują w zakresie 
spektrum autyzmu oraz wspomagają w codzien-
nym życiu osoby nim dotknięte.
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Fundacja Mini College

Fundacja Mini College powstała, by wspierać 
rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz wdrażać 
innowacyjne działania w edukacji przedszkolnej. 
Fundacja w prowadzonych przez siebie placówkach 
przedszkolnych realizuje swój autorski program 
zajęć naukowych „Naukowe Przedszkole” objęty 
Patronatem Ministerstwa Nauki. Program ten również 
realizowany jest gościnnie dla podopiecznych 
Szpitala Dziecięcej Onkologii w Kielcach.

Fundacja wspiera rozwój dzieci z dysfunk-
cjami, a także dzieci szczególnie uzdolnionych 

Junior College, to miejsce stworzone dla dzie-
ci w wieku przedszkolno-szkolnym, z bogatą ofertą 
zajęć dodatkowych m.in. zajęć naukowych, mate-
matycznych, językowych, muzycznych, naukę gry 
w tenisa, teatralnych oraz zajęć szachowych.

Program zajęć naukowych prowadzonych 
w Junior College powstał w odpowiedzi na pytanie:
„Czemu jest tak, że większość dzieci z wiekiem traci 
zainteresowanie zagadnieniami z zakresu nauk ści-
słych?” Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym uwielbiają zajęcia z zakresu nauk ścisłych. 
Doświadczanie, eksperymentowanie i poznawanie 
świata budzi w nich ekscytację i ciekawość. Podej-
ście to zmienia się w wieku 10–11 lat, gdzie więk-
szość uczniów uznaje, że chemia i fi zyka są nudne, 
za trudne, po prostu nieinteresujące. Zbyt duża ilość 

w oparciu o realizowane programy edukacyjne. 
Dzięki działającym w fundacji wysoce wykwalifi ko-
wanym terapeutom, psychologom, logopedom za-
pewnia kompleksową opiekę swoim podopiecznym. 

Fundacja jest także wsparciem dla rodziców 
i opiekunów, którzy napotykają trudności wychowaw-
cze, posiadają dzieci z zaburzeniem np. spektrum au-
tyzmu, nie radzą sobie z atakami złości i agresji.

Działalność charytatywna oraz wspomaganie 
osób w trudnych sytuacjach życiowych to także 
jeden z obszarów działań Fundacji Mini College. 
Fundacja Mini College propaguje promocję i profi lak-
tykę zdrowia oraz wsparcia na wielu płaszczyznach 
edukacyjnych i naukowych.

informacji czysto książkowych, powoduje znudzenie 
u dzieci, co ma bezpośredni i  wpływa na brak kon-
centracji w czasie lekcji szkolnej. Dzieci uwielbiają 
poznawać, a zagadnienia z nauk ścisłych są ciekawe, 
tajemnicze i zajmujące. Dlatego program zajęć na-
ukowych w Junior College dla dzieci w wieku szkol-
nym został tak przygotowany, by w praktyce zapre-
zentować zagadnienia uwzględnione w Podstawie 
Programowej MEN.

Junior College, skupiło się na stworzeniu otocze-
nia, w którym dzieci będą zaangażowane w odkry-
wanie i poznawanie na odpowiednim dla siebie po-
ziomie, wykorzystując wiele zmysłów jednocześnie. 
Poprzez doświadczenia i eksperymenty, wykonane 
samodzielnie lub w grupie rówieśniczej, dzieci naby-
wają wiedzę i umiejętności społeczne w środowisku 
imitującym warunki akademickie.

Zajęcia z tak wielu dziedzin, pozwolą na wybór 
tych, które najbardziej przypadną do gustu dzieciom. 
Małe grupy, dostosowane wiekowo, pozwolą naj-
młodszym odkrywać i realizować wybrane pasje.
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Nauczyciele Nauczycielom

Nauczyciele Nauczycielom to nowość na ryn-
ku edukacyjnym. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się 
pierwszy i jedyny w Polsce portal stworzony przez 
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA. 

Zrzesza nauczycieli, trenerów i ekspertów, 
którzy mogą dzielić się swoimi publikacjami i mate-
riałami w sposób darmowy i płatny. Powstał jesienią 
2019 roku. Jest odpowiedzią na zmieniające się po-
trzeby szkół.  

CyberSpace to nowoczesna platforma eduka-
cyjno-biznesowa działająca pod szyldem Konsor-
cjum Naukowo-Edukacyjnego w Kielcach. Łączy 
w sobie kilkanaście rozwiązań cyfrowych, multime-
dialnych i biznesowych. Wspomaga prowadzenie 
edukacji i biznesu w przestrzeni cyfrowej niezależnie 
od czynników zewnętrznych.

CyberSpace oferuje e-learningowe studia po-
dyplomowe, kursy, szkolenia. Do dyspozycji oddaje 
także w pełni wyposażone,  profesjonalne studio te-

Na platformie Nauczyciele Nauczycielom 
można zarówno kupić, jak i sprzedać materiały dy-
daktyczne. Nauczyciele stale podwyższają swoje 
wykształcenie i szukają nowych inspiracji, pomaga-
jących im w sposób ciekawy przekazywać wiedzę 
swoim uczniom oraz zarażać ich pasją nauki.

Portal Nauczyciele Nauczycielom to miejsce 
stworzone po to, by móc tę wiedzę przekazać innym.

Wymiana Nauczyciele Nauczycielom to dosko-
nałe rozwiązanie na zdobycie nowego doświad-
czenia, podzielenia się własnym oraz możliwość 
uzyskania dodatkowego dochodu.

Wystarczy założyć konto i już można z niego 
korzystać. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna!

www.nauczycielenauczycielom.pl

lewizyjne i studio radiowe do nagrywania m.in. pod-
castów, spotów, wywiadów, konferencji, zarówno 
w czasie rzeczywistym, jak i do odtwarzania. 

CyberSpace pomaga dotrzeć do jak najszersze-
go grona potencjalnych klientów, uczniów, słuchaczy 
i odbiorców. Zapewnia kompleksową obsługę na 
każdym etapie realizacji. 

Oferta skierowana jest także do najmłodszych 
odbiorców poprzez realizację w studiu telewizyjnym 
spektakli online dla dzieci i doświadczeń naukowych.

Cyberspace – Twoje miejsce w sieci

www.cybespace.edu.pl
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Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych w Kielcach
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce  tel. +48 534 051 222 e-mail: sekretariat@egzaminyjezykowe.pl
www.egzaminyjezykowe.com.pl

Certyfi kowane Centrum Kształcenia Amerykańskiego LEARNING CENTER
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce  tel. (12) 361 2628 e-mail sekretariat@learningcenter.edu.pl
www.learningcenter.edu.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce  tel. +48 790 230 790 
e-mail: poradnia@poradniakielce.pl  www.poradniakielce.pl

College Medical Clinic
ul. Starodomaszowska 20/U13 (Klatka A, I piętro), 25-315 Kielce  tel. +48 530 305 865
e-mail: cmc@fi zjoterapia.kielce.pl  www.fi zjoterapia.kielce.pl

Kancelaria Prawno Finansowa LEX COGNITA Sp. z o.o.
ul. Wesoła 19/8, 25-305 Kielce  tel.  +48 534 264 669 e-mail: kancelaria@lexcognita.pl
www.lexcognita.pl

Wydawnictwo Ipso Facto
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce  tel.  +48  535 025 423  
e-mail: wydawnictwo@konsorcjum.edu.pl   www.wydawnictwokielce.pl

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce  tel. + 48 790 230 790  e-mail: poradnia@poradniakielce.pl  
www.integracjasensoryczna.edu.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu
ul. Wesoła 19/11, 25-305 Kielce tel. + 48 790 230 790  www.stowarzyszenieautyzmu.pl
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Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce  
tel. 41 33 08 800 kom. +48 790 780 915
e-mail: sekretariat@konsorcjum.edu.pl  www.konsorcjum.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM
ul. Wesoła 19/6 (piętro I), 25-305 Kielce
tel. +48 730 506 730 / 531 283 185
e-mail: studia@college-med.pl  www.studia-kielce.pl

College Medyczny
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
tel. +48  535 60 60 14 / 533 730 999
e-mail: kursy@college-med.pl  www.college-med.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce  tel. +48 533 958 763
e-mail: sekretariat@cdnkielce.pl  www.cdnkielce.pl

Fundacja Mini College
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce  tel. +48 530 656 330
e-mail: sekretariat@minicollege.pl  www.minicollege.pl

Placówki Mini College:

• ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
        tel. +48 530 656 330

• ul. Starodomaszowska 20/U7, 25-315 Kielc  
tel. +48 530 656 330 

• ul. Jurajska 1C/U17, 25-640 Kielce
        tel. +48 531 895 821
• ul. Klonowa 67, 25-538 Kielce
        tel. +48 730 511 730
• ul. Mickiewicza 11/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna
        tel. +48 733 332 733
• ul. Kazanowska 20, 26-200 Końskie
        tel. +48 608 692 759
• ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno
        tel. +48 730 760 998
• ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów
        tel. +48 530 256 100
• ul. Kochanowskiego 18, 26-065 Piekoszów
        tel. +48 530 256 100

Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodow-
skiej-Curie
ul. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce  tel. +48 533 531 683
e-mail: sekretariat@naukoweliceum.pl 
www.szkolapodstawowa.kielce.pl

Niepubliczne Naukowe Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
ul. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce  tel. +48 533 531 683 
e-mail: sekretariat@naukoweliceum.pl www.naukoweliceum.pl

Kontakt
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Wirtuoz Biznesu

Wirtuoz Biznesu, to wyróżnienie przyznawa-
ne od 2015 roku przez Konsorcjum Naukowo-
-Edukacyjne SA. Powstało z myślą o instytucjach 
i fi rmach, które poprzez swoją działalność przyczy-
niają się do wzrostu ekonomicznego i intelektualnego 
naszego kraju.

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA przyzna-
jąc tę nagrodę, pragnie w szczególności docenić 
te fi rmy i organizacje, które stanowią doskonały 

przykład, jak w sposób rzetelny i uczciwy można 
osiągnąć sukces. W kolejnych edycjach laureaci wy-
łaniani będą w drodze otwartego konkursu, dlatego 
Konsorcjum, zachęca do zgłaszania fi rm i instytucji 
wyróżniających się solidnością i uczciwością.

Statuetki wręczane są corocznie, podczas 
organizowanej z tej okazji uroczystej gali. Wyróżnie-
nie przyznawane jest w pięciu kategoriach: Edukacja, 
Instytucja, Biznes, Organizacja Społeczna oraz Na-
groda specjalna. Laureatami Wirtuoza Biznesu zo-
stali m.in. Teatr Stefana Żeromskiego, Politechnika 
Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 

Nagroda stanowi zaświadczenie o rzetelności, 
znajomości i stosowaniu przepisów prawa oraz prze-
strzeganiu wysokich standardów obowiązujących 
w biznesie, a także w działalności publicznej.
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Organizacje i instytucje wchodzące w skład Konsorcjum

S�������
Sp. z o.o.

Znajdź nas na profi lach społecznościowych www.konsorcjum.edu.pl
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