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Ponad połowa mieszkańców Eu-

ropy (56%) włada biegle dwo-

ma językami, a 28% zna dobrze 
trzy języki (w tym język ojczysty) 
– wynika z badania TNS Opinion 
& Social przeprowadzonego 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 języków ob-

cych przyznaje się 32% Polaków, 
a do trzech już tylko 4%. Więk-

szość Europejczyków uważa, iż 
znajomość drugiego, a nawet 
trzeciego języka w sposób zasad-

niczy wpływa na sukces osobisty 

Polacy znają obce języki
i zawodowy. Niemal trzy czwarte 
mieszkańców Unii (73%) w nauce 
języków obcych upatruje większe 
możliwości dla młodych ludzi na 
znalezienie lepszej pracy. Nato-

miast 83% respondentów wierzy, 
iż umiejętność posługiwania się 
obcymi językami może być przy-

datna z osobistego punktu widze-

nia.
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-
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Liczba języków aktualnie używa-

nych: 6912 
Liczba języków zagrożonych wy-

marciem: 516
Język używany przez największą 
liczbę osób, jako język ojczysty 
(native speakers) – chiński man-

daryński, 874 mln ludzi
Język używany najliczniej „non-
native speakers” – angielski, 341 
mln ludzi
Kraj z największą liczbą języków 
– Papua Nowa Gwinea – 820 „ży-

jących” języków
Pierwszy język mówiony powstał 
1020 wieków temu (100 tys. BC)
Pierwszy język pisany powstał 
5200 lat temu (3200 BC) w Egip-

cie lub państwie Summerów

Język zawierający największą 
liczbę słów – angielski, ok. 250 
tys. słów
Język z najmniejszą liczbą słów 
– Taki-Taki używany przez 120 
tys. mieszkańców Surinamu (Am. 
Płd) - creaolskich potomków An-

glików.
Najczęściej używane dźwięki we 

wszystkich językach świata - /p/, 
/t/, /k/, /m/ i /n/
Najdłuższe słowo świata: ‘pneu-

monoultramicroscpicsilicovolca-

noconiosis’ (45 liter), specjalnie 
wymyślone przez Anglików  aby 
pobić rekord na najdłuższe słowo 
oznaczające chorobę płuc podob-

ną do pylicy.
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ską. – Długoterminowym celem 
każdego Europejczyka jest biegłe 
posługiwanie się trzema języka-

mi, w tym ojczystym – czytamy w 
postanowieniu Komisji Europej-
skiej z listopada 2005 r. 
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. 
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– Gdybym w liceum wiedział to, co 
teraz, byłbym dzisiaj geniuszem 
– powiedział w czasie Konferencji 
Akademii Nauki w Olsztynie Ma-

rek Szurawski, popularyzator no-

woczesnych technik uczenia się, 
autor książek na temat skutecz-

nego zapamiętywania, odznaczo-

ny „Krzyżem Zasługi” za pracę 
edukacyjną. 
M. Szurawski zainteresował się 
technikami pamięciowymi 15 lat 
temu. – Uważałem się wtedy za 
posiadacza najbardziej kiepskiej 
pamięci na świecie - zwierzył się 
dziennikarzowi „Gazety Olsztyń-

Byłbym geniuszem!
skiej”. – Żeby skończyć studia 
chemiczne i elektroniczne musia-

łem „kuć na blachę”. Podczas po-

bytu w USA kupiłem sobie książ-

kę na temat efektywnej nauki  
i sam zacząłem ćwiczyć. 
Efekty tej nauki mogli zobaczyć 
nauczyciele i rodzice uczestni-
czący w Konferencji Akademii 
Nauki. M. Szurawski odtworzył  
„z pamięci” 40-cyfrową liczbę 
podaną przez uczestników, nie no-

tując jej wcześniej.  – Mój najzdol-
niejszy uczeń Jędrzej Cytawa był 
dyslektykiem i dysortografem,  
a skończył architekturę i został 
mistrzem świata w zapamiętywa-

niu - powiedział Marek Szuraw-

ski w wywiadzie dla „Gazety”. 
– Jędrzej nauczył się też w ciągu 
3,5 miesiąca języka hiszpańskie-

go. Zdał egzamin państwowy  
i pojechał na studia do Hiszpanii. 
Teraz w kilka miesięcy zamierza 
nauczyć się francuskiego. 
Według prowadzącego Konferen-

cję Akademii kiepska pamięć nie 
istnieje. Jest tylko pamięć źle lub 
dobrze wyćwiczona. Od czasów 
Gutenberga, wynalazcy druku, 
uczymy się trochę jak „półgłów-

ki”, tzn. wykorzystujemy głównie 

lewą półkulę mózgu, której ję-

zykiem jest słowo, liczba, cyfra, 
logika. Ignorujemy możliwości 
prawej półkuli, odpowiadającej 
za naszą intuicję, uzdolnienia 
artystyczne, za świat wyobraźni  
i fantazji, humor.
Marek Szurawski namawiał do 
stosowania w uczeniu się technik 
pamięciowych, umiejętności szyb-

kiego czytania, szybkiego spo-

rządzania notatek metodą mind 
mape, poznania i respektowania 
własnego wzorca uczenia się. 
– Żyjemy w świecie opartym na 
konkurencji – uzasadniał. – Naj-
lepsi zbierają laury, premie i na-

grody, a ostatnich gryzą psy.
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Trening umysłu
W sylwestrowym wydaniu Gaze
ty Olsztyńskiej (29. 12 2006 r.) 
ukazała się dziennikarska relacja 
z kursu szybkiego czytania z ele
mentami technik pamięciowych 
w Akademii Nauki. Artykuł nosi 
tytuł „Jogging umysłu to jest to” 
i został okraszony podtytułem 
„Na własnej skórze”.
– Zapisałam się na kurs, żeby 
szybkiej czytać – zaczyna 
swoją relację Agnieszka To
łoczko. – A okazało się, że 
po dwóch miesiącach zajęć 
jestem bardziej spostrze
gawcza, mam lepszą koncen
trację. Wiem, w jaki sposób 
uczyć się nowych informacji, 
znam więcej swoich możliwo
ści, potrafię bardziej twórczo 
rozwiązywać problemy. 
Pani Agnieszka ukoń
czyła kurs na początku 
grudniu 2006 r. Była jednym 
z siedmiu uczestników. Prawie 
do końca kursu, przez 8 tygo
dni nauki, nikt z pracowników 
Akademii nie wiedział kim jest 
z zawodu. Wyszło to przypadkiem 
w czasie jednej z konferencji dla 
nauczycieli i rodziców organizo
wanej przez Akademię. Pani Ag
nieszka obsługiwała tą imprezę 
jako dziennikarz Gazety. 
Test początkowy wykazał, że pi

sząca czytała przed kursem 200 
słów na minutę. Jest to dobra 
średnia europejska dla osób do
rosłych. – Trochę za mało czasu 
pracowałam w domu – relacjonuje 
p. Agnieszka. – ale i tak rezultat 
jest nie byle jaki. Po tych mozol
nych ćwiczeniach na poszerzenie 
pola widzenia, rzeczywiście czy
tam szybciej. Ponad czterokrot
nie, co potwierdził test sprawdza

jący. Tempo skoczyło mi do 900 
słów! Czytam ze zrozumieniem, 
rzecz jasna. Z całą przyjemnością 
z lektury i pamiętaniem nie gor
szym, niż przy zwykłym czytaniu.
Dziennikarka wskazała także inne 
plusy kursu. – Nabrałam więk
szej wiary w siebie – napisała. 
– Wyćwiczyłam swoją wyobraź
nię, potrafię szybciej i czytelniej 
robić notatki. Polubiłam zagadki 
logiczne, potrafię się szybko zre

laksować, nie mam obaw przed 
wystąpieniami publicznymi, cał
kiem nieźle wychodzi mi żonglo
wanie. Poznałam nietuzinkowych 
ludzi, którzy zainspirowali mnie 
do tego, by się nadal rozwijać. 
Podsunęli książki, które warto 
przeczytać. 
Aż żal, że zasady redakcji unie
możliwiły „Gazecie Olsztyń
skiej” zamieszczenie w tekście 
jednej małej informacji – „To 
wszystko stało się na kursie szyb
kiego czytania z elementami 
technik pamięciowych prowa
dzonym przez Akademię Nauki 
w Olsztynie”.

Kursy za darmo
Zapraszamy na Dni Otwarte 
Akademii Nauki w Olsztynie 
w najbliższą soboty i niedziele 
20. i 21. 01 oraz 27. i 28. 01 
br. Od 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. 
Warsztaty odbywać się będą 
w wyposażonych salach Akademii 
Nauki (200m2) przy ul. Koper
nika 13 (obok CH Manhattan). 
Szczegółowy harmonogram Dni 
oraz wykaz nagród do rozlosowa
nia znajduje się na stronie Akade
mii - www.olsztyn.akn.pl. Prosimy 
o tel. 89 521-87-45 lub e-mailo
we: olsztyn@akn.pl zarezerwo
wanie miejsca na wybranych pre
zentacjach. Szczegóły na str. 4.

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.
Zajęcia prowadzą lektorzy Aka-

demii Nauki w Olsztynie. Woje-

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

uczaniu języka obcego. Jest ich 
11 i pracują pod nadzorem ko-

ordynatora merytorycznego Pro-

jektu.
Lekcje zaczęły się na począt-

ku grudnia i potrwają do koń-

ca października 2007 roku,  
z dwu miesięczną 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. 
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– Gdybym w liceum wiedział to, co 
teraz, byłbym dzisiaj geniuszem 
– powiedział w czasie Konferencji 
Akademii Nauki w Olsztynie Ma
rek Szurawski, popularyzator no
woczesnych technik uczenia się, 
autor książek na temat skutecz
nego zapamiętywania, odznaczo
ny „Krzyżem Zasługi” za pracę 
edukacyjną. 
M. Szurawski zainteresował się 
technikami pamięciowymi 15 lat 
temu. – Uważałem się wtedy za 
posiadacza najbardziej kiepskiej 
pamięci na świecie - zwierzył się 
dziennikarzowi „Gazety Olsztyń
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skiej”. – Żeby skończyć studia 
chemiczne i elektroniczne musia
łem „kuć na blachę”. Podczas po
bytu w USA kupiłem sobie książ
kę na temat efektywnej nauki 
i sam zacząłem ćwiczyć. 
Efekty tej nauki mogli zobaczyć 
nauczyciele i rodzice uczestni
czący w Konferencji Akademii 
Nauki. M. Szurawski odtworzył 
„z pamięci” 40-cyfrową liczbę 
podaną przez uczestników, nie no
tując jej wcześniej.  – Mój najzdol
niejszy uczeń Jędrzej Cytawa był 
dyslektykiem i dysortografem, 
a skończył architekturę i został 
mistrzem świata w zapamiętywa
niu - powiedział Marek Szuraw
ski w wywiadzie dla „Gazety”. 
– Jędrzej nauczył się też w ciągu 
3,5 miesiąca języka hiszpańskie
go. Zdał egzamin państwowy 
i pojechał na studia do Hiszpanii. 
Teraz w kilka miesięcy zamierza 
nauczyć się francuskiego. 
Według prowadzącego Konferen
cję Akademii kiepska pamięć nie 
istnieje. Jest tylko pamięć źle lub 
dobrze wyćwiczona. Od czasów 
Gutenberga, wynalazcy druku, 
uczymy się trochę jak „półgłów
ki”, tzn. wykorzystujemy głównie 

lewą półkulę mózgu, której ję
zykiem jest słowo, liczba, cyfra, 
logika. Ignorujemy możliwości 
prawej półkuli, odpowiadającej 
za naszą intuicję, uzdolnienia 
artystyczne, za świat wyobraźni 
i fantazji, humor.
Marek Szurawski namawiał do 
stosowania w uczeniu się technik 
pamięciowych, umiejętności szyb
kiego czytania, szybkiego spo
rządzania notatek metodą mind 
mape, poznania i respektowania 
własnego wzorca uczenia się. 
– Żyjemy w świecie opartym na 
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lepsi zbierają laury, premie i na
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Trening umysłu
W sylwestrowym wydaniu Gaze-

ty Olsztyńskiej (29. 12 2006 r.) 
ukazała się dziennikarska relacja 
z kursu szybkiego czytania z ele-

mentami technik pamięciowych 
w Akademii Nauki. Artykuł nosi 
tytuł „Jogging umysłu to jest to”  
i został okraszony podtytułem 
„Na własnej skórze”.
– Zapisałam się na kurs, żeby 
szybkiej czytać – zaczyna 
swoją relację Agnieszka To-

łoczko. – A okazało się, że 
po dwóch miesiącach zajęć 
jestem bardziej spostrze-

gawcza, mam lepszą koncen-

trację. Wiem, w jaki sposób 
uczyć się nowych informacji, 
znam więcej swoich możliwo-

ści, potrafię bardziej twórczo 
rozwiązywać problemy. 
Pani Agnieszka ukoń-

czyła kurs na początku 
grudniu 2006 r. Była jednym  
z siedmiu uczestników. Prawie 
do końca kursu, przez 8 tygo-

dni nauki, nikt z pracowników 
Akademii nie wiedział kim jest  
z zawodu. Wyszło to przypadkiem 
w czasie jednej z konferencji dla 
nauczycieli i rodziców organizo-

wanej przez Akademię. Pani Ag-

nieszka obsługiwała tą imprezę 
jako dziennikarz Gazety. 
Test początkowy wykazał, że pi-

sząca czytała przed kursem 200 
słów na minutę. Jest to dobra 
średnia europejska dla osób do-

rosłych. – Trochę za mało czasu 
pracowałam w domu – relacjonuje  
p. Agnieszka. – ale i tak rezultat 
jest nie byle jaki. Po tych mozol-
nych ćwiczeniach na poszerzenie 
pola widzenia, rzeczywiście czy-

tam szybciej. Ponad czterokrot-
nie, co potwierdził test sprawdza-

jący. Tempo skoczyło mi do 900 
słów! Czytam ze zrozumieniem, 
rzecz jasna. Z całą przyjemnością 
z lektury i pamiętaniem nie gor-
szym, niż przy zwykłym czytaniu.
Dziennikarka wskazała także inne 
plusy kursu. – Nabrałam więk-

szej wiary w siebie – napisała. 
– Wyćwiczyłam swoją wyobraź-

nię, potrafię szybciej i czytelniej 
robić notatki. Polubiłam zagadki 
logiczne, potrafię się szybko zre-

laksować, nie mam obaw przed 
wystąpieniami publicznymi, cał-
kiem nieźle wychodzi mi żonglo-

wanie. Poznałam nietuzinkowych 
ludzi, którzy zainspirowali mnie 
do tego, by się nadal rozwijać. 
Podsunęli książki, które warto 
przeczytać. 
Aż żal, że zasady redakcji unie-

możliwiły „Gazecie Olsztyń-

skiej” zamieszczenie w tekście 
jednej małej informacji – „To 
wszystko stało się na kursie szyb-

kiego czytania z elementami 
technik pamięciowych prowa-

dzonym przez Akademię Nauki  
w Olsztynie”.

Kursy za darmo
Zapraszamy na Dni Otwarte 
Akademii Nauki w Olsztynie  
w najbliższą soboty i niedziele 
20. i 21. 01 oraz 27. i 28. 01 
br. Od 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. 
Warsztaty odbywać się będą  
w wyposażonych salach Akademii 
Nauki (200m2) przy ul. Koper-
nika 13 (obok CH Manhattan). 
Szczegółowy harmonogram Dni 
oraz wykaz nagród do rozlosowa-

nia znajduje się na stronie Akade-

mii - www.olsztyn.akn.pl. Prosimy  
o tel. 89 521-87-45 lub e-mailo-

we: olsztyn@akn.pl zarezerwo-

wanie miejsca na wybranych pre-

zentacjach. Szczegóły na str. 4.
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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.
Zajęcia prowadzą lektorzy Aka
demii Nauki w Olsztynie. Woje
wódzki Urząd Pracy pozytywnie 
zweryfikował ich kwalifikację 
zawodowe i doświadczenie w na
uczaniu języka obcego. Jest ich 
11 i pracują pod nadzorem ko
ordynatora merytorycznego Pro
jektu.
Lekcje zaczęły się na począt

ku grudnia i potrwają do koń
ca października 2007 roku, 
z dwu miesięczną 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
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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

Konferencja Akademii Nauki dla nauczycieli i rodziców 

pt. „Emocje a uczenie się. Błędy które popełniają rodzice”
18.01.07 godz. 1400 aula Gimnazjum Nr2 przy ul. Małków 3 w Olsztynie 

wstęp bezpłatny ZAPRASZAMY


