Město Sázava
Vzdělávací institut Středočeského kraje
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje

pořádají od září 2016 vzdělávací kurzy

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
pro všechny aktivní občany (věk 55+ nebo zdravotní či sociální handicap), kteří mají zájem
• pravidelně se setkávat s ostatními nad zajímavými studijními tématy,
• načerpat nové vědomosti pod vedením zkušených a přátelských lektorů,
• splnit si dávný sen a kvalitně studovat, nebo si připomenout vlastní studijní léta,
• utužovat komunikační a paměťové dovednosti,
• trávit aktivně svůj čas…
Nebojte se vzdělávání, nebojte se setkávání…zkuste něco nového!
…informujte a přihlaste své rodiče, prarodiče, sousedy…
V akademickém roce 2016/2017 bude probíhat dvousemestrální studium studijního programu

HISTORIE A KULTURA
Pravidelné přednášky s navazujícím seminářem budou probíhat 1x měsíčně v půldenních blocích
(celkem 10 dnů krát 5 vyučovacích hodin) v jednacím sále Městského úřadu v Sázavě.
Program na 1. semestr (září až prosinec 2016):
19.9.2016 (pondělí dopoledne) Dějiny pravěku
11.10.2016 (úterý dopoledne) Doba románská
8.11.2016 (úterý dopoledne)
Doba gotická
6.12.2016 (úterý dopoledne)
Doba renesanční
leden 2017 (termín upřesníme) Závěrečný seminář

Studijní materiály ke každému bloku
jsou samozřejmostí.
Účastnický poplatek
za 1 semestr (25 vyučovacích hodin)

Program na 2. semestr (jaro 2017, termíny upřesníme):
Doba barokní, Doba romantismu, České politické myšlení
od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny.

250,- (1/3)

500,- (2/3)

hradí účastník

přispívá město

OD ČERVENCE 2016 mají SENIOŘI 60+ vstup DO SÁZAVSKÉHO KINA za 20,-

(sleva 75 %).



PŘIHLÁŠKA – ODEVZDEJTE PROSÍM do 20. července 2016
v INFOCENTRU nebo v PODATELNĚ Městského úřadu SÁZAVA
Ke studiu A3V v 1. semestru (září-prosinec 2016) se přihlašuji ZÁVAZNĚ
(pozor – kapacita je omezena)
1.
2.
Jméno a příjmení, titul:

□

PŘEDBĚŽNĚ

□

Datum a místo narození:
Trvalé bydliště:
Kontakt- telefon, e-mail:
Informace o studiu A3V ve Středočeském kraji: PaedDr. Miluše Nováková, garant Akademie třetího věku VISK, tel. 734 571 156.
www.visk.cz – odkaz A3V

