Moduł VII
Moduł V
Wybierając moduł, pt. „Język
angielski dla początkujących”
poznają Państwo słowa
niezbędne do codziennego
porozumiewania się; podczas
robienia zakupów, składania
zamówienia w restauracji,
wizyty u lekarza, fryzjera,
w środkach komunikacji oraz
w podróży.

Dzięki modułowi
„Bezpieczny senior” rozwiną
Państwo własne poczucie
bezpieczeństwa w związku
z istniejącymi zagrożeniami
współczesnego świata.
Poznają Państwo min. zasady
bezpieczeństwa w trakcie
dokonywania zakupów przez
internet, nauczą się Państwo,
jak rozpoznawać zagrożenia
związane z oszustwami
internetowymi.

Moduł VI
Wybór modułu, pt.
„Spotkania ze sztuką”
pozwoli Państwu na rozwijanie
zainteresowań związanych
ze sztuką w ramach
konkretnych dziedzin
plastycznych. Proponujemy
zajęcia z zakresu malarstwa,
fotograﬁi, graﬁki artystycznej,
rzemiosła z wykorzystaniem
papieru.
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„TRZECIA MISJA
SPOŁECZNEJ
AKADEMII NAUK”

Oferujemy Państwu
bezpłatne szkolenia
w następujących
obszarach:
1. Człowiek w dojrzałym
wieku.
2. Aktywność i kreatywność.
3. Internet jako źródło wiedzy.
4. Atrakcyjność w każdym
wieku.
5. Język angielski
- podstawowa komunikacja.
6. Rozwój osobisty poprzez
sztukę.
7. Poczucie bezpieczeństwa
na co dzień.
Czas trwania każdego
ze szkoleń to 30 godzin.

Moduł I
Proponujemy Państwu szkolenie,
podczas którego będą Państwo
mogli pogłębić swoją wiedzę
na temat zmieniających się
ról życiowych i komunikacji
międzypokoleniowej. Dodatkowo
zyskają Państwo informacje na
temat ﬁzjologicznych aspektów
starzenia się oraz wpływu stresu
i snu na życie człowieka.

Moduł II

Moduł III

W module drugim
proponujemy Państwu
szkolenie, dzięki któremu
pogłębią Państwo swoją
wiedzę na temat procesów
uczenia się w dojrzałym
wieku, w tym procedury
wspomagania tzw. szarych
komórek oraz wpływu
ćwiczeń ﬁzycznych na jakość
życia. Najważniejszym
aspektem w tym module jest
możliwość wzięcia udziału w
zajęciach tanecznych, jodze,
gimnastyce korekcyjnej,
nordic walkingu.

W module trzecim, podczas
zajęć pokażemy Państwu,
jak sprawnie korzystać z
internetu oraz komunikatorów,
które odgrywają ważną rolę
w komunikacji z młodszym
pokoleniem. Nauczymy
Państwa, jak można bez
wychodzenia z domu
pozyskiwać informacje
podatkowe i załatwiać
sprawy urzędowe.

Moduł IV
Wraz z upływem czasu,
bardzo często zarówno kobiety
jak i mężczyźni czują się
mniej atrakcyjne, dlatego
przygotowaliśmy dla Państwa
kurs, pt.„ Bądź atrakcyjną/nym
w każdym wieku”. Wybierając
ten moduł, wszystkie Panie
mogą pod okiem specjalisty
poznać tajniki dobrego makijażu,
zasady dobierania kosmetyków,
a także zyskać dodatkową
wiedzę na temat szeroko pojętej
pielęgnacji ciała.

