Nauka języków obcych

Uwaga!
W związku z epidemią koronawirusa niektóre kursy zostały wstrzymane lub
odbywają się online.
Kursy języków obcych dla osób starszych dostępne są m.in. w poznańskich
domach kultury oraz w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Taka ofertę mają
też szkoły językowe nagrodzone certyfikatami Miejsc Przyjaznych Seniorom.
Osiedlowy Dom Kultury „Bajka” – język angielski dla dorosłych – 10-20 zł
za lekcję | Kontakt: os. Wichrowe Wzgórze paw. 124, 61 6303 317, więcej;
Osiedlowy Dom Kultury „Wiktoria” – lekcje języka angielskiego oraz
języka niemieckiego, koszt: 100 zł za miesiąc, lekcje raz w tygodniu po
60 min. | Kontakt: os. Zwycięstwa paw. 115, tel. 515 228 735, więcej;
Dom Kultury „Jędruś” – język niemiecki: cena od 350 zł za semestr, kurs
skierowany głównie do seniorów, którzy posiadają już pewne podstawy i
chcą doskonalić swe umiejętności, nauka odbywa się w kameralnych grupach
o określonym stopniu zaawansowania, tel. 61 877 01 51, język angielski i
hiszpański: zajęcia prowadzone w kameralnych grupach, dla dzieci,
dorosłych i seniorów, tel. 797 747 630 | Kontakt: os. Armii Krajowej
101, tel. 695 151 787, więcej;
Dom Kultury „Na Skarpie” – nauka języka angielskiego dla dorosłych i
seniorów w grupach maksymalnie 6-osobowych realizowana we współpracy z
Instytutem Muzycznym Via Artis, koszt: 35 zł – zajęcia (4 osoby w
grupie), 30 zł – zajęcia (5-6 osób w grupie) | Kontakt: os. Piastowskie
104, tel. 536 812 812, więcej;
Dom Kultury „Stokrotka” – nauka języka angielskiego i hiszpańskiego dla
dorosłych i seniorów | Kontakt: ul. Cyniowa 11, tel. 61 867 19 19,
więcej;
Uniwersytety trzeciego wieku – w ofercie m.in. nauka języka
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz włoskiego |
Szczegóły;
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek – zajęcia z języka hiszpańskiego i
włoskiego, nauka nieformalna | Kontakt: ul. Bukowska 15, tel. 881 701
911, więcej;
Poznańska Akademia Seniora (przy Jeżyckim Centrum Kultury) – bezpłatna
nauka m.in. języka angielskiego i włoskiego | Szczegóły | Kontakt: ul.
Jackowskiego5-7, tel. tel. 695 596 150, więcej;
Fundacja Parasol – Akademia 50+ Profutura (Miejsce Przyjazne Seniorom) –
kurs języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach
zaawansowania. Zajęcia językowe wspomagane są przez platformę elearningową, za pomocą której uczący się rozwiązują ćwiczenia i
doskonalą swoje umiejętności językowe | Szczegóły | Kontakt: ul.
Ratajczaka 20/18a, tel. 604 582 621, więcej;
Active Study (Miejsce Przyjazne Seniorom) – kursy języka angielskiego i
niemieckiego dla osób w wieku 50+ zostały opracowane z uwzględnieniem
specyfiki potrzeb osób dorosłych, tematyka zajęć dostosowana jest do

grupy wiekowej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu | Szczegóły |
Kontakt: ul. Dąbrowskiego 76/14-15, tel. 618 473 394, więcej;
English&Tea (Miejsce Przyjazne Seniorom) – zajęcia dedykowane są tylko
seniorkom i seniorom, grupy dobrane są w taki sposób, aby zapewnić
kursantkom i kursantom komfort nauki – są nieliczne, na różnych
poziomach zaawansowania | Szczegóły | Kontakt: Kontakt: ul. Roosevelta
4/4, tel. 505 359 771, więcej;

