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Mediolan - Włoski Ogólny [LEM-G]
Lokalizacja
Mediolan to miejsce, gdzie włoski styl życia spotyka się z nowoczesnością. To miasto jest międzynarodową
stolicą mody i designu, ale i gospodarzem pełnych życia scen artystycznych oraz miastem z wielką ilością
muzeów, teatrów i galerii sztuk. Mediolan znany jest także ze swojej pełnej glorii historii i sławnych
monumentów: Katedry, Teatro della Scala czy eleganckiej Santa Maria delle Grazie, w której znajduje się
"Ostatnia Wieczerza" Leonarda da Vinci. Mimo zjawiskowości swej dawnej architektury, pozostaje miastem
młodym, głównie dzięki znajdującym się tu prestiżowym uniwersytetom i akademiom.
Nasza szkoła zlokalizowana jest w historycznym centrum Mediolanu, w nowoczesnym budynku, w
spacerowej odległości od Piazza del Duomo. W naszej placówce mamy doskonałe warunki do nauki:
przestronne, klimatyzowane, wyposażone w sprzęt audiowizualny sale lekcyjne, bibliotekę z czytelnią,
komputery studenckie, bezprzewodowe Wi-Fi. Szkoła jest także przystosowana do obsługi osób
niepełnosprawnych. Zlokalizowani jesteśmy w pobliżu kampusu uniwersyteckiego (studenci mogą korzystać
z tamtejszej stołówki czy kawiarni). Na terenie naszej szkoły dostępne są zaś maszyny z przekąskami i
napojami.
Program szkolenia
Nasz intensywny, standardowy kurs języka włoskiego skupia się przede wszystkim na komunikacji
mówionej, ale porusza także formalne aspekty języka (leksyka, słownictwo, gramatyka). Wiele czasu jest tu
poświęcane aktywnościom, które zachęcają do dialogu na różne tematy, od sztuki, poprzez literaturę aż po
nowoczesną kulturę miasta. W cenie kursu zawarte są również podręczniki. Jednakże nie one same są
wykorzystywane na lekcjach - nasi nauczyciele używają różnorodnych materiałów wspomagających np.
artykułów prasowych, filmów, materiałów internetowych, aby dać studentom możliwość zaangażowania się
w różnorodne formy używania codziennego języka. Naszą złotą zasadą jest - nauczyciel jest dyrektorem, ale
uczniowie są prawdziwymi bohaterami i działaczami lekcji.
UWAGI:
* Od 3 do 14 kursantów w grupie.
* W przypadku, jeżeli na kurs na danym poziomie i w danym terminie zapisanych będzie mniej, niż 3 osoby,
obowiązują redukcje:
- dla jednej osoby: zamiast 20 lekcji -&gt; 10 lekcji; zamiast 30 lekcji -&gt; 20 lekcji + 3 lekcje indywidualne
- dla dwóch osób: zamiast 20 lekcji -&gt; 15 lekcji; zamiast 30 lekcji -&gt; 20 lekcji + 5 lekcji 2:1
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
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Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

860 EUR

1396 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

769 EUR

1487 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

925 EUR

1331 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1120 EUR

1136 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

834 EUR

1422 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1029 EUR

1227 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 470 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1786 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1080 EUR

1176 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

989 EUR

1267 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1145 EUR

1111 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1340 EUR

916 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1054 EUR

1202 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1249 EUR

1007 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 690 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1566 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

470 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

860 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

769 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

925 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1120 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

834 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1029 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

690 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1080 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

989 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1145 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1340 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1054 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1249 EUR
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Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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