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Dziecięca w Görlitz
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10 stycznia | Dom Humbold
ta | Z reniferem Rudolfem
w poszukiwaniu porostów
| dr Volker Otte, Muzeum
Przyrodnicze im. Senckenberg
a w Görlitz
24 stycznia | Szkoła Wyższ
a|
prof. dr phil. Małgorzata Maćko Polska - kraj pełen tajemnic
wiak, Wyższa Szkoła Zittau/Gö
rlitz
28 lutego | Dom Humbold
ta | Wulkany – okna do wn
ętrza
ziemi | Dipl.-Geol. Jörg Bü
chner, Muzeum Przyrodnicze
im.
Senckenberga w Görlitz
13 marca | Szkoła Wyższa
| Cz
samodzielnie tłumaczyć tek y komputery potrafią
sty w języku angielskim
na niemiecki? | prof. dr Ma
tthias Dopleb, Wyższa Szkoła
Zittau/Görlitz
3 kwietnia | Dom Humbold
ta | Kto to zrobił?! Interesuj
ące
historyjki o tym, co »wych
odzi z tyłu« | dr Frank Wiela
nd,
Muzeum Przyrodnicze w Ba
d Dürkheim
15 maja | Szkoła Wyższa
| Co oznacza inkluzja?
prof. dr Petra Fuchs, Wyższ
a Szkoła Zittau/Görlitz
12 czerwca | Szkoła Wyższ
a | Dlaczego krew jest cze
rwona?
dr med. Martina Wohsmann
, Instytut medycyny transf
uzyjnej
Drezno
Zajęcia rozpoczynają się o god
z. 16.00 i trwają do około god
z. 16.45.
Proszę zwrócić uwagę, że wyk
łady będą odbywać się w dwó
ch różnych miejscach:
Muzeum Przyrodnicze im.
Sen
Humboldthaus, Platz des 17. ckenberga w Görlitz
Juni, Görlitz
Wyższa Szkoła Zittau/Gö
rlitz
Hermann-Heitkamp-Haus, Fur
tstraße 2, Görlitz

