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Skąd się bierze dysleksja, dys-
grafia, dysortografia i jak im 
przeciwdziałać. ADHD w domu 
– co robić? Wzorce Myślenia, 
którymi posługują się dzieci.  
Te i inne tematy poruszymy w cza-

sie kolejnej konferencji Akademii 
Nauki w Olsztynie dla rodziców  
i nauczycieli. Poprowadzi ją Ma-

rek Hoffman – autor metodyki 
kursów efektywnej nauki i szyb-

kiego czytania, pedagog. Spot-
kanie odbędzie się 18. stycznia 
2007 r. godz. 14:00 w auli Ze-

społu Szkół Ogółnokształcących 
nr 1 w Olsztynie (Gimnazjum  
nr 2) przy ul. Małków 3.

Błędy, które popełniają  
rodzice uczniów

Spotkanie potrwa ok. 90 minut 
i będzie przebiegało w oparciu  
o następujący ramowy program:
1. Mózg w „świecie” informacji: 
rola świadomości w procesie prze-

twarzania wiedzy; „Kanały” per-
cepcji; zmysłowe okna na świat.
2. Wzorce Myślenia – współza-

leżność ciała i umysłu w proce-

sie uczenia się i komunikowania 
się ze światem: dlaczego dzieci 
siedzą godzinami nad lekcjami, 
które mogłyby odrobić w kilka-

dziesiąt minut? Czy mózg ma 
„wyłącznik”? Doświadczenie 
„wyłączenia” pracy mózgu.
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Akademia Nauki w Olsztynie 
została nagrodzona przez Woje-

wódzki Urząd Pracy w Olsztynie 
dotacją na realizację projektu 
językowego „Od zrozumienia do 
porozumienia - kursy językowe 
dla osób pracujących”. W kur-
sach Akademia Nauki w Olsztynie 
współfinansowanych z budżetu 
państwa i Europejskiego Fundu-

szu Społecznego (ZPORR, działa-

nie 2.1) bierze udział 260 osób.
Na ogłoszenia prasowe i anons 
na stronie internetowej Akademii 
www.olsztyn.akn.pl w ciągu kil-
ku pierwszych dni odpowiedziało 
blisko 400 osób. O sto więcej niż 
było miejsc na kursie. – Przygoto-

waliśmy po 120 miejsc na kursie 
jęz. angielskiego i niemieckiego 
oraz 20 miejsc na kursie jęz. ro-

syjskiego – mówi Ireneusz Górski 

współwłaściciel Akademii Nauki 
w Olsztynie. – Zgodnie z wytycz-

nymi EFS skierowaliśmy swoją 
ofertę do osób zaczynających na-

ukę. Były one w pierwszej kolej-
ności, na podstawie testu kwalifi-
kacyjnej i rozmowy z doradcą za-

wodowym, rekrutowane na kurs. 

Dla pozostałych chętnych, za zgo-

dą WUP, utworzyliśmy grupy na 
wyższym poziomie językowym. 
Zajęcia prowadzą lektorzy Aka-

demii Nauki w Olsztynie. Woje-

wódzki Urząd Pracy pozytywnie 
zweryfikował ich kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie w na-

uczaniu języka obcego. 
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Wzorce w relacjach: konflikty 
i nieporozumienia w relacjach 
wynikające z różnej percepcji  
i praktyczne sposoby ich rozwią-

zywania; ciekawy eksperyment na 
temat percepcji nauczycieli, który 
przeprowadzili polscy psycholo-

dzy; ADHD – choroba czy błąd re-

lacyjny – badania amerykańskich 
i polskich naukowców.
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- Wszyscy chcemy, by nasze dzie-

ci wyrosły na mądrych, zdrowych 
ludzi, ale współczesna kultura 
temu nie sprzyja. - powiedziała 
Elżbieta Olszewska - Dyrektor 
Programowy Fundacji ABC XXI 
- Cała Polska Czyta Dzieciom 
podczas Konferencji Akademii 
Nauki w Olsztynie. - Dzieci są 
agresywne, bo wyrastają w trud-

nym środowisku.
Rodzice mają coraz mniej czasu 
dla swoich dzieci. Statystyczny 
ojciec spędza z dzieckiem 7 minut 
dziennie, a matka pół godziny. 
Dzieci nie mają zaspokojonych 
potrzeb emocjonalnych, przez 
co stają się agresywne, nadpo-

budliwe, mają trudności języko-

we, są cyniczne, nie odróżniają 
dobra od zła. Złe zachowanie 
jest ich pomysłem na zwrócenie 
na siebie uwagi rodziców. Wolą 
zainteresowanie rozgniewanych 
rodziców niż ich obojętność. 

Trzeba całej wioski,  
by wychować dziecko

Zdaniem E. Olszewskiej - gościa 
Konferencji Akademii Nauki, 
dzieci należy uczyć wartości 
tak, jak matematyki czy chemii. 
W domu i w szkole. - Przykład 
dorosłych działa najlepiej, bo 
dzieci uczą się przez obserwo-

wanie - przekonywała w czasie 
rozmowy z dziennikarzem „Ga-

zety Wyborczej” opublikowanej 
21 listopada 2006 r. w „Ga-

zecie Warmii i Mazur”. - Ko-

nieczny jest pozytywny kontakt 
wzrokowy jako znak szacunku 
i zainteresowania rodziców dla 
dziecka. Kolejny krok to kontakt 
fizyczny rozumiany jako dobry 
dotyk, dostosowany do potrzeb 
dziecka. Na przykład nie po-

winno się całować nastoletniego 
syna przy kolegach lub mówić do 
niego: „mój Misiaczku”. Trzecia 
zasada to uwaga skupiona na 
dziecku, bo nic nie zastąpi cza-

su spędzonego razem z nim, na 

przykład na czytaniu lub grze  
w „chińczyka”. 
Jakich wartości należy uczyć? 
Szacunku, uczciwości, odwa-

gi cywilnej, odpowiedzialności, 
samodyscypliny, pokojowości, 
sprawiedliwości, optymizmu, 
przyjaźni i mądrości. - Tak, jak 
nauczymy dzieci praktykować 
wartości, takie będzie ich życie 
- przekonywała rodziców i na-

uczycieli E. Olszewska w czasie 
Konferencji Akademii. 

3. Dysleksja, dysgrafia i dysor-
tografia w świetle wzorców: dla-

czego w Japonii jest tylko 0,01% 
dyslektyków? Czy polskie dzieci 
„muszą” mieć dysleksję?
4. Mocne strony Wzorców: każ-

de dziecko ma swoje miejsce  
w świecie
5. Myślenie- emocje – ciało: błąd, 
który popełniają rodzice; opty-

malne wyposażenie pokoju do na-

uki w domu.
Prosimy o zarezerwowanie miej-
sca na Konferencji prowadzonej 
przez Marka Hoffmana wysyłając 

zgłoszenie na e-mail: olsztyn@
akn.pl lub tel. 89 521-87-45.
Każdy z uczestników Konferencji 
otrzyma pisemne zaświadczenie 
uczestnictwa w szkoleniu.

Błędy, które popełniają rodzice c.d.
Jedenastu lektorów Akademii 
pracuje pod nadzorem koordyna
tora merytorycznego Projektu.
Lekcje zaczęły się na począt
ku grudnia i potrwają do koń
ca października 2007 roku, 
z dwumiesięczną przerwą na wa
kacje. – W czasie zajęć lektorzy 
kładą nacisk na umiejętność mó
wienia. – Naszym celem jest na
uczyć mówić – deklaruje I. Górski. 
– Pisanie, formułki gramatyczne 
czy nauka słówek pomagają nam 
w osiągnięciu tego celu. Nie są ce
lem samym w sobie. 
Akademia Nauki w Olsztynie wy
stąpi o dofinansowanie kolejnej 
edycji nauki języków. – Chcemy 

w ten sposób umożliwić uczest
nikom Projektu EFS kontynuację 
nauki w następnym roku – zapo
wiada współwłaściciel Akademii 
– i przygotować ich do zdania eg
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zaminu TELC. Standard ten jest 
wprowadzany przez Unię Euro
pejską i jest respektowany przez 
wszystkie kraje członkowskie EU, 
w tym Polskę. 

Polacy znają obce języki
Ponad połowa mieszkańców Eu
ropy (56%) włada biegle dwoma 
językami, a 28% zna dobrze trzy 
języki (w tym język ojczysty) 
– wynika z badania TNS Opi
nion & Social przeprowadzone
go dla Komisji Europejskiej pod 
koniec 2005 roku. – W Polsce 
odsetek osób posługujących się 
swobodnie przynajmniej jednym 
językiem obcym jest zbliżony do 
średniej europejskiej i wynosi 
57%, do znajomości dwóch ję
zyków obcych przyznaje się 32% 
Polaków, a do trzech już tylko 
4%. Większość Europejczyków 
uważa, iż znajomość drugiego, 
a nawet trzeciego języka w spo
sób zasadniczy wpływa na suk
ces osobisty i zawodowy. Niemal 
trzy czwarte mieszkańców Unii 
(73%) w nauce języków obcych 
upatruje większe możliwości dla 
młodych ludzi na znalezienie 
lepszej pracy. Natomiast 83% 
respondentów wierzy, iż umie

jętność posługiwania się obcymi 
językami może być przydatna 
z osobistego punktu widzenia.

Badanie TNS pokazuje, iż an
gielski jest najszerzej znanym ję
zykiem w Unii. Używa go ponad 
połowa Europejczyków (51%) 
– jako języka ojczystego, bądź 
obcego.

Znajomość języków obcych jest 
promowana przez Unię Europej

ską. – Długoterminowym celem 
każdego Europejczyka jest bie
głe posługiwanie się trzema ję
zykami, w tym ojczystym – czy
tamy w postanowieniu Komisji 
Europejskiej z listopada 2005r. 
Wiele wskazuje, że za kilka lat 
standardem będzie znajomość 
obok polskiego co najmniej 
dwóch języków obcych. Jeden 
język nie wystarczy aby odnieść 
sukces na rynku pracy. 

Kursy za darmo
Zapraszamy na Dni Otwarte 
Akademii Nauki w Olsztynie  
w soboty i niedziele 20. i 21.01 
br. oraz 27. 28.01 br. Od go-

dziny 10:00 do 14:00 odbywać 
będą się bezpłatne warsztaty po-

kazowe m.in. konwersacyjnych 
kursów językowych, szybkiego 
czytania, technik pamięciowych  
i efektywnej nauki. 
Wśród uczestników rozlosowane 
zostaną bezpłatne kursy szybkiego 
czytania (2), konwersacyjne kursy 
językowe (3), specjalne teczki 
Akademii Nauki (3), książka  
M. Szurawskiego „Pamięć” oraz 
10 wejściówek do salonu zabaw 
dla dzieci w Olsztynie. 
Szczegóły na str. 4.

Konwersacyjne  
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ul. Kopernika 13  

przy DH „Manhattan”, róg ul. Kajki 

tel. 089 521-87-45; 

olsztyn@akn.pl

Dni Otwarte Akademii
Zapraszamy na Dni Otwarte Akade-

mii Nauki w Olsztynie w soboty i nie-

dziele 20. i 21. 01 oraz 27. i 28.01 br. 

Od 10:00 do 14:00 odbywać będą się 
bezpłatne warsztaty pokazowe. Wśród 
uczestników Dni Otwartych rozlosuje-

my bezpłatne kursy. Szczegóły na str.2  
i www.olsztyn.akn.pl

NIEDZIELA 21.01.2007 – młodzież ucząca się, osoby dorosłe 
10.00 – 11.00 Konwersacyjny kurs języka angielskiego metodą CALLANA oraz kurs przygotowawczy do egzaminu TELC

10.00 – 11.00 Konwersacyjny kurs języka niemieckiego metodą DEUTSCHE VIERMALL SCHNELLER (niemiecki ‘callan’)

11.00 – 12.00 Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży i dorosłych

11.00 – 12.00 ‘UCZEŃ Z CHARAKTEREM’ Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży gimnazjalnej

12.00 – 13.00 Konwersacyjny kurs języka angielskiego metodą CALLANA oraz kurs przygotowawczy do egzaminu TELC

12.00 – 13.00 Konwersacyjny kurs języka niemieckiego metodą DEUTSCHE VIERMALL SCHNELLER (niemiecki ‘callan’)

13.00 – 14.00 Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży i dorosłych

13.00 – 14.00 ‘UCZEŃ Z CHARAKTEREM’ Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży gimnazjalnej

14.00 – 15.00 Konwersacyjny kurs języka angielskiego metodą CALLANA oraz kurs przygotowawczy do egzaminu TELC

14.00 – 15.00 Konwersacyjny kurs języka niemieckiego metodą DEUTSCHE VIERMALL SCHNELLER (niemiecki ‘callan’)

SOBOTA 27.01.2007 – młodzież ucząca się, osoby dorosłe
10.00 – 11.00 Konwersacyjny kurs języka angielskiego metodą CALLANA oraz kurs przygotowawczy do egzaminu TELC

10.00 – 11.00 Konwersacyjny kurs języka niemieckiego metodą DEUTSCHE VIERMALL SCHNELLER (niemiecki ‘callan’)

11.00 – 12.00 Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży i dorosłych

11.00 – 12.00 ‘UCZEŃ Z CHARAKTEREM’ Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży gimnazjalnej

12.00 – 13.00 Konwersacyjny kurs języka angielskiego metodą CALLANA oraz kurs przygotowawczy do egzaminu TELC

12.00 – 13.00 Konwersacyjny kurs języka niemieckiego metodą DEUTSCHE VIERMALL SCHNELLER (niemiecki ‘callan’)

13.00 – 14.00 Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży i dorosłych

13.00 – 14.00 ‘UCZEŃ Z CHARAKTEREM’ Szybkie czytanie z elementami technik pamięciowych dla młodzieży gimnazjalnej

14.00 – 15.00 Konwersacyjny kurs języka angielskiego metodą CALLANA oraz kurs przygotowawczy do egzaminu TELC

14.00 – 15.00 Konwersacyjny kurs języka niemieckiego metodą DEUTSCHE VIERMALL SCHNELLER (niemiecki ‘callan’)

NIEDZIELA 28.01.2007 – dzieci
10.00 – 11.00 ‘MĄDRE DZIECKO’ Program Szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dzieci w wieku 7-11 lat. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców.

11.00 – 12.00 Konwersacyjne kursy języka angielskiego/niemieckiego dla dzieci. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców. 

12.00 – 13.00 ‘MĄDRE DZIECKO’ Program Szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dzieci w wieku 7-11 lat. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców.

12.00 – 13.00 Konwersacyjne kursy języka angielskiego/niemieckiego dla dzieci. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców. 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc: 
tel. 0-89 521-87-45 

lub e-mail: olsztyn@akn.pl

10.00 – 11.00 ‘MĄDRE DZIECKO’ Program Szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dzieci w wieku 7-11 lat. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców

11.00 – 12.00 ‘MAŁY ODKRYWCA’ Program Nauki Czytania I Rozwoju Intelektu dla dzieci w wieku 5-6 lat. Warsztat pokazowy dla przedszkolaków i rodziców.

11.00 – 12.00 Konwersacyjne kursy języka angielskiego/niemieckiego dla dzieci. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców. 

12.00 – 13.00 ‘MĄDRE DZIECKO’ Program Szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dzieci w wieku 7-11 lat. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców.

12.00 – 13.00 Konwersacyjne kursy języka angielskiego/niemieckiego dla dzieci. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców.

13.00 – 14.00 ‘MAŁY ODKRYWCA’ Program Nauki Czytania I Rozwoju Intelektu dla dzieci w wieku 5-6 lat. Warsztat pokazowy dla przedszkolaków i rodziców.

13.00 – 14.00 Konwersacyjne kursy języka angielskiego/niemieckiego dla dzieci. Warsztat pokazowy dla dzieci i rodziców.

SOBOTA 20.01.2007 – dzieci


