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Przyjemność uczenia się języka włoskiego w Toskanii
i nad morzem

Nasza szkoła jest otwarta przez cały rok w Pizie, a od
czerwca do września można wziąć udział w naszych
kursach w Viareggio, nadmorskim mieście znanym ze
swoich lasów sosnowych i życia nocnego.
Nasza szkoła jest uznawana przez włoskie
Ministerstwo Edukacji, szwedzkie CSN,
niemiecki program Bildungsurlaub i jest członkiem
stowarzyszeń ASILS i Eduitalia.
Istituto Linguistico Mediterraneo jest centrum
egzaminacyjnym CILS i
DITALS organizowanych przez Uniwersytet dla
Cudzoziemców w Sienie.

Szkoła Języka Włoskiego dla Obcokrajowców
Główna siedziba: Via C. Battisti N°3 C.P. 209
I-56100
Piza (Włochy) Tel. +39 050 500399 - Fax +39 050
48157 e-mail: info@ilm.it - http://www.ilm.it

Nasza metoda
Nasza metoda nauczania jest skonstruowana w taki sposób, że umożliwia
rozwój zdolności komunikacyjnych, nie zaniedbując przy tym nauki
struktur gramatycznych.
Materiały dydaktyczne są opracowane przez nasz Instytut. Program zajęć
jest jednak poszerzany przez dodatkowe materiały odpowiednio dobrane
przez nauczyciela, aby jak najlepiej dostosować zajęcia do oczekiwań i
potrzeb danej grupy.
Na życzenie, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych nauczyciel
może
przyjąć uczniów na konsultacjach w celu udzielenia ewentualnych
Porzioni
dodatkowych wyjaśnień dotyczących programu realizowanego podczas
zajęć.

Nasze kursy
Wnikliwa ocena testów wstępnych przeprowadzanych w pierwszym dniu
kursu pozwala nam na przydzielenie każdego studenta do grupy adekwatnej
do jego poziomu znajomości języka włoskiego.
Grupy studentów nie są duże (6 - 7 studentów) – maksymalnie 12 osób w
klasie.
Poziomy nauczania odpowiadają Europejskiemu Portfolio Językowemu.

NASZE KURSY JĘZYKA I KULTURY WŁOSKIEJ

Kurs ogólny “GA”
Kurs wakacyjny “GV”

Kurs intensywny “GB”

Kurs indywidualny “IC”

Kursy indywidualne z
obiadem z nauczycielem
“IP”

Kurs mini intensywny
“MI”

Kurs super intensywny
“SI”

Kurs przygotowujący do
egzaminu CILS - “P/CILS”

Lączy prezentację aspektów gramatycznych i strukturalnych języka z rozwojem zdolności komunikowania się. Kurs uwzględnia
również elementy kultury włoskiej. Kurs odbywa się w Pizie. 20 lekcji tygodniowo, 4 lekcje dziennie.
Zorientowany na rozwijanie umiejętności konwersacji w połączeniu z poznawaniem kultury i cywilizacji włoskiej. Kurs odbywa się w
Viareggio. 20 lekcji tygodniowo, 4 lekcje dziennie.
W istocie zakłada ten sam program co kurs ogólny, lecz z większą liczbą godzin. Przewiduje 4 godziny lekcji przed południem i 2
godziny konwersacji grupowej po południu. Kurs odbywa się w Pizie i w Viareggio. 30 lekcji tygodniowo, 6 lekcji dziennie.
Kursy „na miarę”, przewidziane dla wszystkich tych, którzy muszą maksymalnie wykorzystać krótki okres czasu dla zrealizowania
programu dostosowanego do swoich indywidualnych potrzeb zawodowych lub naukowych.
Kurs ten odbywa się w Pizie i Viareggio. 20/30/40 lekcji tygodniowo, 4/6/8 lekcji dziennie. Godziny zajęć: do wyboru przez studenta.
Data rozpoczęcia kursu: dowolna.
Uwzględniają te same zasady co inne kursy indywidualne, ale każdego dnia, zamiast w sali, 2 godziny konwersacji odbywają się w
restauracji, z którą szkoła posiada stosowną umowę. Kursy odbywają się w Pizie i Viareggio. 20/30/40 lekcji tygodniowo, 4/6/8 lekcji
dziennie. Godziny zajęć: do wyboru przez studenta. Data rozpoczęcia kursu: dowolna.
Kurs ten zalecany jest dla osób, które chcą zrealizować pewien specyficzny program nauki w krótkim czasie ale oprócz zajęć
przedpołudniowych na naukę po południu chcą przeznaczyć tylko jedną godzinę. Tak jak w przypadku kursów superintensywnych,
chodzi tu o lekcje grupowe w połączeniu z lekcjami indywidualnymi, podczas których można uzgodnić z nauczycielem tematy do
realizacji interesujące studenta np. ze względu na pracę lub naukę.
we Włoszech.
Kurs ten odbywa się w Pizie i Viareggio. 25 lekcji tygodniowo (20 lekcji w grupie, 5 lekcji indywidualnych), 5 lekcji dziennie.
Kurs ten skierowany jest szczególnie do osób, które chcą zrealizować pewien specyficzny program nauki w krótkim czasie. Lekcje
grupowe pomagają w rozwijaniu ogólnych umiejętności, podczas gdy lekcje indywidualne mogą dotyczyć tematów interesujących
dla studenta ze względów zawodowych czy naukowych, np. przygotowanie do egzaminu z języka włoskiego zdawanego przy
podejmowaniu studiów na Uniwersytecie włoskim.
Kurs odbywa sięw Pizie i w Viareggio. 30 lekcji tygodniowo (20 godzin w grupie + 10 godzin indywidualnych), 6 lekcji dziennie.
kurs ten jest zorientowany na przygotowanie do egzaminów CILS organizowanych przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie.
Podczas zajęć grupowych rozwijane są umiejętności językowe według wytycznych Europejskiego Portfolio Językowego, natomiast
podczas lekcji indywidualnych wykonywane są ćwiczenia przygotowujące do egzaminu CILS. Studenci mają również okazję
pogłębienia i poprawy tych aspektów znajomości języka, w których nie są oni dostatecznie przygotowani.

Kurs Długoterminowy "LT"
Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy chcą spędzić lato, zimę,
semestr akademicki lub cały rok na nauce języka i kultury włoskiej
w Pizie.
Kurs Długoterminowy jest przeznaczony dla osób, które chcą
osiągnąć wysoki poziom języka włoskiego, ale jest dostępny na
wszystkich poziomach, od początkującego do zaawansowanego.
Kurs długoterminowy da Ci okazję aby poprawić twoją znajomość
języka włoskiego i wiedzę o Włoszech.

Możesz wybrać spośród wielu rodzajów zajęć, takich jak: lekcje języka
włoskiego, kurs kuchni włoskiej, historia sztuki lub mody, staż. W cenę
programu wliczone są również różne zajęcia dodatkowe i wycieczki.
Biorąc udział w Kursie Długoterminowym, będziesz mógł uczestniczyć we
wszystkich zajęciach w wolnym czasie i wycieczkach organizowanych
przez szkołę oraz poznasz uczniów z całego świata!
Wszystkie książki i materiały, jak również liczne zajęcia dodatkowe i
krótkie wycieczki wliczone są w cenę kursu. Nie ma żadnych ukrytych
opłat.

Kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na
uniwersytety włoskie.
Kursy przygotowujące do egzaminów na wydziały medycyny i chirurgii,
weterynarii, farmacji, inżynierii, biologii i chemii. Te kursy o długim
czasie trwania (2-6 miesięcy) przewidują lekcje języka włoskiego oraz
lekcje dotyczące poszczególnych przedmiotów (biologia, chemia,
fizyka i matematyka). Program przewidujący naukę języka włoskiego
realizowany jest od marca do końca czerwca, program nauki
przedmiotów ścisłych, wyłącznie w języku włoskim, w lipcu i sierpniu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z
sekretariatem szkoły pod adresem info@ilm.it lub odwiedzić naszą
stronę internetową www.ilm.it. Kurs odbywa się w Pizie.
Porzioni

Program staż
W ciągu roku możliwe jest również wzięcie udziału w programie staż, w
którym uczestnicy mają okazję wykorzystać umiejętności zdobyte w kraju, z
którego pochodzą.
To doświadczenie ma na celu praktykę języka włoskiego w kontekście
rzeczywistym oraz zdobycie nowych kompetencji w miejscu pracy. Sektory
są bardzo zróżnicowane i aby wziąć udział w tym programie studenci
muszą przesłać swoje CV wraz z wnioskiem o przyjęcie do programu
bezpośrednio do sekretariatu na adres info@ilm.it określając rodzaj
doświadczenia we włoskich firmach jakim byliby zainteresowani.
Aby dołączyć do tego programu, konieczna jest znajomość języka
włoskiego na średnim poziomie.
Program stażu przewiduje kurs językowy trwający co najmniej 4 tygodnie.
Minimalny czas trwania stażu w firmie to 8 tygodni.

Kursy Specjalne
Kurs kulinarny “COK”
Ukierunkowany przede wszystkim na praktyczną naukę podstaw kuchni
włoskiej takich jak makarony, pizza czy tiramisu.
Ten kurs jest także przyjemnym spotkaniem towarzyskim zakończonym kolacją
składającą się z przyrządzonych wcześniej potraw i dobranego do nich wina.

Kurs historii sztuki “SAP”
Kurs kierowany jest szczególnie do tych, którzy interesuję się historią sztuki i chcieliby zdobyć
podstawową wiedzę o toskańskich zabytkach i dziełach sztuki.
Ten kurs nie jest odpowiedni dla początkujących.
Kurs odbywa się w Pizie i Viareggio i składa się z 4 lekcji tygodniowo.

Kurs degustacji win “VT”
Kurs ten ma głównie charakter praktyczny, jego celem jest zapoznanie uczestników z
najważniejszymi winami Toskanii i Włoch oraz ze sztuką ich zestawiania z najbardziej
znanymi daniami kuchni włoskiej.
Kurs odbywa się w Pizie i w Viareggio.
Czas trwania kursu: 1 tydzień; 2 lekcje w tygodniu po około 2 godziny każda w godzinach
popołudniowych.

50+ Sztuka i Wino “C50”
Program przewidujący “lekką” naukę języka włoskiego, skoncentrowany na konwersacji i wzbogacony o zajęcia pozwalające poznać
dwa główne aspekty kultury Toskanii: sztukę i wino.
Zajęcia poranne obejmują lekcje języka włoskiego (za wyjątkiem środy), natomiast po południu przewidziane są wizyty w miejscach
związanych ze sztuką oraz degustacje win i typowych produktów lokalnych.
Przewidziane wizyty: Plac Cudów i Krzywa Wieża, miasto Lucca oraz wycieczkę enogastronomiczną do Florencji, wraz z wizytą w
historycznej enotece florenckiej.

CILS i DITALS
Certyfikaty i dyplomy
Każdy uczeń otrzymuje na koniec kursu pisemne zaświadczenie uczestnictwa. Dla tych, którzy będą uczęszczali
na przynajmniej 4 – tygodniowy kurs, istnieje możliwość przeprowadzenia fakultatywnego egzaminu – pisemnego i
ustnego – w celu otrzymania Certyfikatu ILM, zawierającego ocenę końcową (opłata za egzamin 40 Euro).
Ponadto nasza szkoła ma pełne kwalifikacje do przygotowywania do egzaminów CILS i DITALS organizowanych
przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie, jak również jest ośrodkiem w którym przeprowadzane są
powyższe egzaminy.

Czas Wolny

Szkoła organizuje wycieczki, zwykle pod przewodnictwem naszych
nauczycieli i dostarcza informacji na temat różnych wydarzeń
muzycznych i kulturalnych, które mają miejsce w trakcie roku.
Student może również uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach
organizowanych przez szkołę:
•

"Aperitivo" z nauczycielami

• Obiady lub kolacje w typowych włoskich restauracjach
• Mecze w piłkę nożną
• Wycieczki rowerowe

Dołącz do nas i odkryj prawdziwy smak Włoch!

Zakwaterowanie
Nasz sekretariat oferuje wszystkim studentom zapisanym do szkoły
kompleksową i bezpłatną pomoc w poszukiwaniu i rezerwacji wybranego miejsca
zakwaterowania.
Wszystkie mieszkania są dokładnie selekcjonowane z istniejącej oferty wynajmu.
W związku z naszą polityką ograniczania kosztów nasze mieszkania są
zazwyczaj na średnim poziomie, wystarczającym jednak na zagwarantowanie
studentom przyjemnego pobytu.
Na życzenie możemy zaoferować zakwaterowanie na wyższym poziomie.

Oto nasza oferta:
1. Pokój jednoosobowy lub dwuosobowy z dostępem do kuchni i łazienki
W Pizie często, chociaż nie zawsze, w takim mieszkaniu zamieszkuje również Włoszka lub Włoch, który jest odpowiedzialny za
prowadzenie domu. W Viareggio zwykle wynajęte mieszkania zajmują tylko studenci z naszej szkoły.
2. Pokój jednoosobowy lub dwuosobowy przy rodzinie ze śniadaniem lub z częściowym wyżywieniem (śniadanie + kolacja).
Będziecie mieszkać u rodzin lub samych pań, które pokażą wam prawdziwą włoską kuchnię i wprowadzą w nasz styl życia.
3.Niezależne mieszkanie: Dostępne na życzenie.
4. Hotel lub pensjonat
Nasz sekretariat może zarezerwować pokój w hotelu lub pensjonacie. Tak w Pizie jak i w Viareggio nasza szkoła ma wynegocjowane
specjalne ceny w hotelach trzygwiazdkowych. Możemy jednak również zarezerwować pokoje w hotelach o innych kategoriach.

Usługi
WI-FI

Na terenie szkoły dostępne jest połączenie z bezpłatną siecią wi-fi.

Transfer
Lotnisko w Pizie położone jest blisko centrum miasta i dobrze połączone przez
sieć autobusową i USŁUGĘ BEZPŁATNEGO AUTOBUSU do dworca w Pizie.
Na życzenie zapewniamy usługę transportu z lotniska w Pizie lub Florencji oraz
z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania.
Usługę należy zamówić przynajmniej na tydzień przed datą przybycia.

ZDOBYCIE WIZY
Nasza szkoła ma doświadczenie w procesie składania wniosków o WIZĘ STUDENCKĄ i może pomóc w podjęciu właściwych kroków do
jej zdobycia.

PIZA
Nadmorskie miasto Andrea Boccellʼiego i Galileusza, posiadające połączenia z całym światem
Miasto uniwersyteckie of dużym znaczeniu historycznym i kulturowym, w samym sercu Toskanii, Pizę można uznać za miejsce idealne do nauki
języka włoskiego.
Poza słynną Krzywą Wieżą i Piazza del Duomo, jest domem dla wielu innych dzieł sztuki, które sprawiają, że zalicza się do jednego z najbardziej
interesujących miast Toskanii. Piza charakteryzuje się intensywnym życiem kulturalnym w ciągu całego roku, ponadto w czerwcu organizowane są
liczne imprezy folklorystyczne.
Miasto znajduje się blisko morza i Parku Przyrody Migliarino Massaciuccoli - San Rossore, jeden z największych parków narodowych we Włoszech.
Lotnisko w Pizie
Lotnisko w Pizie obsługiwane jest przez 15 linii lotniczych, które oferują 421 lotów tygodniowo do 77 miejscowości w kraju i za granicą (lato 2013)
Dzięki temu można dotrzeć do Pizy z wielu destynacji europejskich i pozaeuropejskich.
W ofercie głównych linii lotniczych znajduje się połączenie między Pizą a Rzymem, ale istnieje również wiele firm, które oferują tanie loty do Pizy.
Szczegółowe informacje można uzyskać na www.pisa-airport.com

W Pizie odbywają się następujące kursy:
Czas trwania każdej lekcji to 45 minut
Kurs ogólny “GA”
Kurs intensywny “GB”
Kurs indywidualny “IC”
Kurs indywidualny z obiadem “IP”
Kurs mini intensywny “MI”
Kurs superintensywny “SI”ʼ
Kurs długoterminowy “LT”
Kurs przygotowujący do egzaminu CILS “P/CILS”
Kurs kulinarny “COK”
Kurs historii sztuki “SAP”
Kurs degustacji win "VT"
50+ Sztuka i Wino “C50”
Kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na Uniwersytety
Włoskie “P/U”

VIAREGGIO
Nadmorskie miasto idealne do rozrywki

Viareggio jest uznawane za jedną z najbardziej pociągających
miejscowości nadmorskich Włoch.
Małe i bezpieczne miasto charakteryzuje się architekturą stylu Liberty,
który podziwiać można przede wszystkim na pięknej promenadzie, po
której można spacerować pieszo lub jeździć rowerem. Długa i biała morska
plaża nieprzerwanie rozciąga się kilometrami a niedaleko stąd znajdują się
Alpy Apuańskie, znane ze swoich marmurów i przepięknego krajobrazu.
Viareggio słynie również ze swojego KARNAWAŁU, jednego z najbardziej
znanych we Włoszech, i charakteryzuje się bogatą ofertą rozrywki. W Torre
del Lago, latem dla amatorów opery odbywa się słynny Festiwal
Pucciniego. Festiwal ten odbywa się pod gołym niebem nad
wywierającym wielkie wrażenie jeziorem Massaciuccoli, gdzie przewijają
się najznamienitsze nazwiska opery włoskiej i międzynarodowej.
Viareggio położone jest 12 km od Forte dei Marmi, bardzo łatwo jest też
dotrzeć tu z Pizy (15 minut pociągiem).
W Viareggio odbywają się następujące kursy:
Każda lekcja trwa 45 minut.
Kurs ogólny “GA”
Kurs intensywny “GB”
Kurs indywidualny “IC”
Kurs indywidualny z obiadem “IP”
Kurs mini intensywny “MI”
Kurs superintensywny “SI”
Kurs przygotowujący do egzaminu “P/CILS”
Kurs kulinarny “COK”
Kurs historii sztuki “SAP”
Kurs degustacji win "VT"
50+ Sztuka i Wino “C50”

